
يناقش املشـــاركون يف منتدى ديب الصحي، الذي تنطلق فعالياته يوم غد االثنني، تحت رعاية صاحب الســـمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم ديب، رعاه الله، حزمة من املحاور التي تركز عىل التحديات والقضايا الصحية العاملية، ودعم االبتكار، والتنمية املستدامة يف املجال الصحي.

هيئة الصحة بديب

محارضة وحلقة نقاشية

غرافيك: محمد أبوعبيدة
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توصلــت دراســة حديثة إلــى أن تنــاول األم 
الحامــل للفيتامينات المتعددة في أثناء الحمل 
قد يســاعد علــى الحد من خطــر التوحد عند 
الطفل. وبحســب الدراســة التي اشتملت على 
أكثــر من 45 ألــف طفل، فإن تنــاول األمهات 
لمكمــالت فيتامينية قبــل وأثناء الحمل يرتبط 

بتراجع خطر التوحد عند األطفال.
وقاد فريق الدراســة الباحث ستيفن ليفين من 
جامعــة حيفا، واشــتملت علــى آالف األطفال 
المولودين في الفترة بين عامي 2003 و2007، 
والذيــن قــام الباحثــون بمتابعتهــم حتى عام 

.2015
كمــا قــام الباحثون بجمع بيانــات حول تناول 
أمهات األطفال لحمــض الفوليك أو المكمالت 

الفيتامينية قبل أو أثناء الحمل.
ووجد الباحثون أن تنــاول األمهات للمكمالت 
الفيتامينيــة قبــل الحمل يرتبــط بتراجع خطر 
التوحــد عند األطفال بنســبة %61، وأن تناول 
األمهات للمكمالت الفيتامينية في أثناء الحمل 
يرتبط بتراجع خطر التوحد عند األطفال بنسبة 
73 %، وذلك بالمقارنة مع األمهات اللواتي لم 

يتناولن تلك المكمالت قبل أو أثناء الحمل.
وبحســب الباحثين فإن تناول الحوامل لحمض 
الفوليــك والفيتامينــات المتعــددة قــد يكون 
وسيلة مكملة للوقاية.  دبي - البيان الصحي

توصلت دراســة حديثة إلــى أن زراعة الخاليا 
الجذعية تمنح المرضى المصابين بحالة شديدة 
مــن تصلب الجلد أمًال في البقــاء لفترة أطول 

على قيد الحياة.
وقال الدكتور كيث ســوليفان المعد الرئيســي 
للدراسة، وأستاذ الطب والعالج الخلوي بالمركز 
الطبــي بجامعة ديوك األميركية: تؤدي اإلصابة 
بتصلب الجلد إلى قساوة الجلد والنسيج الضام 
الواقــع تحتــه، وتــؤدي إلى فشــل مميت في 
األعضاء. وُيعالج تصلب الجلد باستخدام كابتات 
المناعــة، وقد اختبــر الباحثــون فعالية عالج 
جديد يقوم على زرع الخاليا الجذعية، بالتزامن 
مــع الجرعات العاليــة من العــالج الكيميائي 
والعالج الشــعاعي. اشــترك في الدراســة 75 
مريضــاً مصاباً بتصلب الجلــد وجرى توزيعهم 
بشــكل عشوائي ضمن مجموعتين، عولج أفراد 
المجموعة األولى بالخاليــا الجذعية المصممة 
لتدميــر الجهــاز المناعي المريض واســتبداله 
بخاليــا جذعية معالجة، في حيــن عولج أفراد 
التقليدي للمرض  بالعــالج  الثانية  المجموعــة 
دبي- البيان الصحي لمدة 12 شهراً.    

تحت رعاية صاحب الســمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم نائــب رئيس الدولة 
رئيس مجلــس الوزراء حاكــم دبي، رعاه 
اللــه، تنطلق يوم غد االثنين بفندق مدينة 
جميــرا فعاليــات منتــدى دبــي الصحي، 
بمشــاركة نخبــة مــن الخبــراء واألطباء 
والمســؤولين وصناع القــرار في مختلف 
المؤسســات الصحية المحليــة واإلقليمية 
الصحيــة  القضايــا  ويناقــش  والعالميــة، 
المســتقبلية وآخــر  العالميــة والحلــول 

مستجدات تطوير القطاع الصحي.

وأكــدت الدكتــورة منــال تريــم المديرة 
التنفيذيــة لقطاع خدمات الرعاية الصحية 
األوليــة بهيئــة الصحــة بدبــي، رئيســة 
اللجنــة التنظيميــة لمنتــدى دبي الصحي 
أهمية الحدث الذي يشــكل منبراً تفاعلياً 
العالميــة  المســتجدات  آخــر  لمناقشــة 
والقضايــا الصحية المرتبطــة بتطور ونمو 
المجتمعات، وتسخير التكنولوجيا واألفكار 

المبتكــرة لخدمة القطــاع الصحي والبيئة 
الصحية بشكل عام.

وأشــارت الدكتــورة تريــم إلــى الجهود 
التي قامــت بهــا اللجنة لتحديــد محاور 
وأهداف المنتدى المســتندة إلى أهداف 
رؤية اإلمــارات 2021، واألجندة الوطنية، 

واستراتيجية  المستدامة،  التنمية  وأهداف 
المســتقبلية،  وتطلعاتهــا   ،2021 دبــي 
وارتباطهــا بأهــداف اســتراتيجية تطوير 
القطــاع الصحي في دبي (2016 /  2021). 
وقالت الدكتورة تريم: إن المنتدى سيسهم 
بشــكل فاعــل فــي تعزيز توجهــات دبي 
للوصول إلى مجتمع أكثر صحة وســعادة، 
ودعــم االبتــكارات الجديدة فــي المجال 
الطبي، والمســاهمة فــي تطوير البحوث 
في كل التخصصات الطبية، وتسليط الضوء 
على التحديــات والقضايا الصحية العالمية 
وســبل مواجهتها، ووضع االســتراتيجيات 
اإلشكاليات  لمختلف  المستقبلية  والحلول 
الصحيــة. وأضافــت أن المنتــدى الــذي 
سيســتمر علــى مدار يومين ســيركز على 
حزمة من المحاور المتعلقة بصحة األسرة 
الصحة  واقتصــادات  المجتمع،  ورفاهيــة 
واالبتكار في  والتكنولوجيــا  المســتدامة، 
مجال الصحة، والطاقة المســتدامة والبيئة 
الصحيــة، والشــباب والرعايــة الصحيــة- 
االســتثمار في جيل األلفيــة، ورأس المال 
البشــري في الصحة، ومبان صحية خضراء 

وآمنة.

وأكدت المديــرة التنفيذية لقطاع الرعاية 
الصحية األولية، رئيســة اللجنة التنظيمية 
لمنتــدى دبــي الصحــي، أن المنتدى هذا 
العام ســيكون متميــزاً، بعــد نجاحه في 

الدورة األولى العام الماضي.
 35 مــن  أكثــر  وجــود  أن  وأوضحــت 
متحدثاً رئيســياً يمثلــون 18 دولة عربية 
وأجنبية، حيث تتضمــن أجندة المنتدى 
20 محاضــرة وحلقة نقاشــية، و8 ورش 
عمــل تفاعليــة، وهــو ما يثــري أعمال 
المنتــدى، الذي سيشــارك فيه نخبة من 
صناع القرار والمخططين والمســؤولين 
في القطــاع الصحي والمجاالت المتصلة 
بهــذا القطــاع المهــم، من داخــل دولة 

اإلمارات وخارجها.

ولفتــت الدكتورة تريم إلــى أن المنتدى 
سيشــهد أيضاً معرضاً مميــزاً للتكنولوجيا 
والــذكاء االصطناعــي، لمحــاكاة توجهات 
الدولة ومدينة دبي، والرؤية الخاصة بعالم 

التقنيات والمستقبل.
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تمكن أطباء مستشــفى راشــد مــن إنقاذ 
مريض يبلغ من العمر 65 سنة بعد تعرضه 
النفجــار الشــريان األبهر ونزيف شــديد 

أدخله في غيبوبة كاملة.
وقالت الدكتــورة دينا القدرة استشــارية 
فــي  الدمويــة  األوعيــة  قســم  ورئيــس 
مستشفى راشــد: إن مريضاً آسيوياً أدخل 
إلى قسم الطوارئ بالمستشفى بين الحياة 
والموت نظــراً لنزفه كمية كبيرة من الدم 
عقــب انفجار الشــريان، مشــيرة إلى أن 

المريض كان يعاني من ضغط دم مرتفع.
 وتم بالتعاون مع قســم األشعة التداخلية 
برئاســة الدكتور أيمن السباعي استشاري 
األشــعة التداخلية تركيب دعامية للمريض 
عن طريق القسطرة بعد أن تمت السيطرة 
علــى عملية النزيــف وتعويضه بعدد من 
الوحدات الدموية. وأشارت إلى أن انفجار 
الشــريان وفقد المريض كميات كبيرة من 
الدم أدى إلى تدهور حالة الكلى، مشــيرة 
إلى أن 90 % من المرضى الذين يتعرضون 

النفجار الشــريان األبهر غالبــاً ما يموتون 
خالل دقائق ولكن ســرعة وصول المريض 
لمركــز الطــوارئ وخبرة وكفــاءة األطباء 
في التشــخيص ســاهمت في إنقــاذ حالة 

المريض.
وقالت الدكتورة القدرة إن المريض أمضى 
أســبوعاً كامًال في غرفــة العناية المركزة 
علــى أجهــزة التنفــس الصناعــي بعدها 
تــم نقلــه إلى عنبــر القســم ومكث مدة 
تزيد على أســبوعين خضــع خاللها للعالج 

الطبيعــي وإعــادة التأهيل حتى اســتعاد 
صحته وعافيته وغادر المستشــفى ســيراً 
على األقدام وسط دهشة األهل واألصدقاء 
الذيــن تابعوا حالته منــذ تعرضه النفجار 

الشريان.
وأشــارت إلى أن األجهــزة الحديثة، التي 
وفرتها الهيئة في المستشــفيات والمراكز 
كافــة ومنها غرفة متكاملة في مستشــفى 
راشد تجمع تحت جنباتها قسطرة األوعية 
الدموية واألشعة التداخلية، مكنت األطباء 

من إجراء عمليات دقيقة ومعقدة، مشيرة 
إلــى أن جميــع أطباء مستشــفى راشــد 
يعملون بروح الفريق الواحد لتقديم أفضل 
الخدمات العالجية للمواطنين والمقيمين.

ولفتــت إلى دقة إجــراء هــذا النوع من 
العمليــات التــي تتطلــب خبــرة ودراية 
وكفاءة عالية وفريقاً طبياً متكامًال ومتعاوناً 
فــي التعامل مع هذا النــوع من العمليات 
دبي - البيان الصحي الدقيقة.  

–

يقدم قســم ســكري األطفال في مركز دبي 
للســكري خدمات عالجية فائقة المســتوى 
ألكثــر من 200 طفل مصاب بالســكري من 
قبــل استشــاريين متخصصيــن مــن حملة 
البورد األميركي، ممــا يجعله المركز األكثر 
شــمولية على مســتوى المنطقة خاصة في 
ظل تقص المختصين بسكري األطفال الذين 
يتلقون خدماتهم العالجية في المستشفيات 
والمراكــز من قبل األطبــاء المتواجدين في 

المستشفيات.
 ومــا يميز قســم ســكري األطفــال في 
المركــز أن الطفل المســجل لــدى الطبيب 
يبقى على تواصل ومتابعة من قبل الطبيب 
نفسه األمر الذي يوفر للطفل واألهل الراحة 

النفسية.
الدكتور شــادي الطباع أحد االستشاريين 

المتخصصيــن بســكري األطفــال ويحمــل 
البورد األميركي أكــد أن متابعة الطفل من 
قبــل متخصصين بســكري األطفــال افضل 
لألهــل والطفــل لتمكين الطفــل من عيش 
حياة طبيعية بعيدة عن مخاطر المضاعفات 

التي يحملها المرض. 
وأوضــح أن هنــاك أكثر مــن 200 طفل 
مسجلين في المركز وكل طفل يتابع في كل 
زياراتــه من قبل الطبيب نفســه األمر الذي 
يوفر الراحة النفســية للطفل واألهل بنفس 
الوقت مؤكدا أن جميع األطفال المســجلين 
في المركز يعيشون حياتهم الطبيعية، بعيدا 

عن اية مضاعفات. 
وأشــار إلى أن النســبة العالمية لإلصابة 
بسكري األطفال هي 1 من كل 1000 طفل، 
وبحســب التقديــرات هناك مــا بين 2000 
و2500 طفل مصاب بالسكري على مستوى 

الدولــة، مضيفــاً أن أســباب إصابة األطفال 
بهذا النوع من الســكري تثير حيرة العلماء 
الذين يحاولــون البحث عن الســبب الذي 
يؤدي إلى منع إفراز األنســولين في جســم 
الطفــل، وبرغم عدم إمكانيــة الحديث عن 
أســباب حاســمة لهذا األمر حتى اآلن، فإن 
البعــض يرّجح وجــود عوامــل جينية وراء 

اإلصابة بالنوع األول من السكري.

وقال الدكتور الطباع: إن المركز يوفر أحدث 
األجهزة الذكية لمراقبة سكري األطفال على 
مدار الساعة دون الحاجة إلى عملية الوخز 
لقياس نسبة السكر، كما أن هناك في الدولة 
أحــدث مضخات األنســولين لألطفال األمر 
الذي يجعل من عملية التحكم بالسكري عن 

الطفل أمراً في غاية السهولة. 

وأضاف الدكتور الطباع أن مرض السكري 
يؤثــر على المــدى الطويل في حــال عدم 
الســيطرة على نسبة الســكر في الدم على 
جميع وظائف الجســم، ومن أهمها اعتالل 
شبكية العين، كما يؤثر السكري على الكلى 
واألوعية الدموية وشــرايين القلب وغيرها، 
الفتــاً إلــى أن جميــع الدراســات العالمية 
تؤكد أن انخفاض نســبة السكري التراكمي 
عنــد مريض الســكر في الدم مــن 8 إلى 7 
عند اإلنســان الطبيعي، يقلل معدل اإلصابة 
بالجلطات القلبية بنســبة %14، والجلطات 
الدماغيــة %12 وأمراض الكلى والشــرايين 
بنســبة %37 ومضاعفات الســكري االخرى 

بمعدل 21%

وأشــاد متعاملون بالخدمــات التي يقدمها 

القســم المتكامــل لعــالج الســكري لدى 
األطفال على مســتوى الدولــة الذي يقدم 
رعاية طبيــة وغذائية وتثقيفيــة لألطفال 
مثمنيــن  الســكري،  بمــرض  المصابيــن 
التطــورات التي اســتحدثتها هيئة الصحة 
بدبــي للقســم والتــي ســهلت الخدمات 

العالجية إلى حد كبير لألطفال وذويهم.
وفــي هذا الصــدد، يــروي مجدي عبد 
المنعــم حكايــة ابــن صديقه مــع مرض 
الســكري، حيث عانى كثيــراً، وعندما قام 
بإجراء الفحوصــات الالزمة البنه، أظهرت 
أن لديه مرض السكري، فتوجه على الفور 
إلى قســم عــالج الســكري التابــع للهيئة 
الذي قــدم لــه كل الدعــم، خصوصا بعد 
علمه أن المرض ســيرافق ابنه طول العمر 
مــن طفولته وحتى شــيخوخته، حيث قام 
المركــز بإعطائه األقالم، والمضخة وانتظم 

فــي العالج وبالتالي انتظمت لديه نســبة 
السكر.

بدوره، أشــاد حمد الشــحي بالتوعية التي 
يجريهــا القســم لألســر بمرض الســكري 
وأعراضه تجاهه وكيفيــة تفادي األعراض 
الجانبيــة لــه، وكيفية التعامــل مع الطفل 
مريــض الســكري خصوصــاً إذا ما تعرض 
إلــى ارتفــاع أو انخفاض نســبة الســكر، 
وكذلك كيفية عمل حلقة وصل بين األسرة 
والطبيب والمدرســة والمريض لتفادي أي 
أخطــار قد يتعرض لها الطفل، وكذلك الرد 
على استفســارات أســر األطفال المصابين 
وإدخال الطمأنينة إلى قلوبهم، األمر الذي 
يؤكــد حرص صحة دبي على مد الجســور 
مــع العائــالت والمصابين لتحقيــق أكبر 
قــدر ممكن مــن الفائدة التــي تعود على 

المرضى.
وثمن مجدي الفقــي قرار هيئة الصحة 
بدبي تأســيس مركز دبي للسكري وخاصة 
قســم عالج سكري األطفال، مشيرا إلى أن 
إنشاءه ضروري جدا ليكون المركز مرجعاً 
شامًال للمعلومات والتثقيف الصحي إضافة 
إلى كونه مركزا للعالج، الفتاً إلى أن قســم 
عالج ســكري األطفــال يعتبر بحــق أكثر 
من مجــرد عيــادة للعالج، بــل إنه مركز 
ألســلوب حياة جديد لألطفال لمساعدتهم 

على الوقاية من مضاعفات السكري.

 مجدي عبد المنعم حمد الشحي مجدي الفقي 

 د. دينا القدرة

أفادت الدكتورة منى تهلك استشــارية 
أمراض النساء والوالدة المدير التنفيذي 
لمستشفى لطيفة، عن تشغيل اثنين من 
أحدث األنظمة التقنية الخاصة بحماية 
ورعاية المواليد في كل من مستشــفى 
لطيفــة ودبــي، حيــث يختــص النظام 
األول بتحقيــق أعلــى درجــات األمان 
والحمايــة لألطفال (المواليــد الجدد)، 
وتوثيــق تواصلهم (تقنياً) باألم وأجهزة 
المراقبــة والمتابعــة في المستشــفى، 
وذلك طوال فتــرة تواجدهم ورعايتهم 

في المستشفي.
وقالــت الدكتورة تهلــك: إن النظام 
الثاني المعروف عالمياً باسم «ماسيمو» 
يقــوم بمراقبة نســبة األكســجين في 
الــدم لــدى األطفال، إلــى جانب رصد 
الخاصة  الحيويــة  المؤشــرات  جميــع 
بالطفــل، ومن ثــم توجيــه اإلنذارات 
والتنبيهات إلى الممرضة المباشــرة أو 
الطبيب المسؤول للتدخل السريع حالة 
وجــود أي ظــرف طــارئ أو نقص في 
المســتوى الطبيعي لألكســجين، وهذا 
مــا عزز مســتوى العنايــة الفائقة التي 
يوليهــا مستشــفى لطيفــة للطفل، كما 
يدعم مكانة المستشــفى عالمياً بوصفه 

مستشفى صديقاً للطفل.
وأكــدت أن هيئــة الصحــة تعمــل 
علــى تحقيــق االســتثمار األفضــل في 
التكنولوجيــا، والســيما المرتبــط منها 
تواصــل  التــي  الذكيــة،  بالتطبيقــات 
الهيئــة تطويعها لتكون أدوات رئيســة 
في خدمــة المرضــى والمتعاملين مع 
منشــآت الهيئة بوجه عام، ومستشــفى 
لطيفــة على وجه التحديــد. مؤكدة أن 
العنايــة باألم والطفل، تمثل جزءاً أصيًال 

مــن خطط التطوير التي تنفذها «صحة 
دبي»، حيث تتضمن استراتيجية ( 2016 
/ 2021 )، العديــد من برامــج الرعاية 
الفائقة لألم والطفل واألسرة بوجه عام.

وأشــارت الى أن الهيئة دشــنت الشــهر 
الماضــي نظامــاً جديداً يعــد من احدث 
الذكيــة،  والتواصــل  االتصــال  أنظمــة 
والمعروفة باسم نظام النداء الطبي الذكي 
(فوســيرا)، وهو نظــام يكفــل التواصل 
اآلمــن والســريع بيــن الطواقــم الطبية 
والطبية المســاعدة وفرق التمريض، بما 
يوفر أعلى مستويات الرعاية واالستجابة 

لجميع الحاالت المرضية.
ويراعــي نظــام النداء الطبــي الذكي 
(فوســيرا) أهميــة الحفــاظ علــى بيئة 
المستشــفى الهادئة، حيث يعتمد النظام 
علــى التواصل من خالل نظام الرســائل 
النصيــة اآلمنــة واالتصــاالت الصوتيــة 
بــدون اســتخدام اليدين، وذلــك مراعاة 
ألعلــى درجات الخصوصيــة التي تحظى 
بها الحاالت المرضية، ســواء المقيمة في 
األقســام المختلفة، أو التي تقوم بزيارة 
العيادات الخارجية، والسيما أن مستشفى 
لطيفــة يعــد الوجهــة المفضلــة لعالج 
أمراض النساء واألطفال، للمتعاملين من 

داخل الدولة وخارجها.

www.dihtf.com

@dxhconnect

www.dihtf.com
DUBAI - UAE

أوضحــت الدكتــورة منــى تهلك 
أن نظــام النــداء الطبــي الذكــي 
(فوســيرا) يقــوم بربــط أعضــاء 
األدوار  الطبــي حســب  الفريــق 
الوظيفية أو األسماء أو كمجموعة 
باستخدام الصوت أو النص وسوف 
تعمل سرعة االتصال على تحسين 
ســير العمــل وكفــاءة االتصاالت 
بيــن األطباء والممرضــات، وهو 
أمــر بالغ األهمية بالنســبة لكثير 
المرضــى لدينا مثل  من حــاالت 

العمليات القيصرية الطارئة.

 د. شادي الطباع 
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برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة، 
رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، 
تنظــم هيئــة الصحة بدبي يومــي الغد وبعد 
الغــد 15، و16 ينايــر الجاري أعمــال الدورة 
الثانيــة لمنتدى دبي الصحــي – 2018، الذي 
يمثــل نقطة انطالق مهمة في رحلة دبي نحو 
التحــول إلى وجهــة رائدة عالميــاً في مجال 

الرعاية الصحية المبتكرة.
وتدور مناقشات القمة السنوية االستثنائية 
للقيــادات الصحية وصناع القرار والمخططين 
واألطبــاء مــن داخل الدولــة وخارجها، حول 
العالمية وإشــكالياتها  الصحية  القضايا  مجمل 
ومــا يتصل بذلــك من موضوعات االســتدامة 
واالســتثمار والشباب واالبتكار وصحة األسرة 
ورفاهيــة المجتمــع، والعديد مــن المحاور 

المستقبلية.
وحــول تفاصيل المنتــدى، كان حوارنا مع 
الدكتورة منال تريــم المدير التنفيذي لقطاع 
الرعاية الصحية األولية في هيئة الصحة بدبي، 
رئيس اللجنة التنظيمية لمنتدى دبي الصحي، 
التــي أكــدت أن المنتدى هذا العام ســيكون 
أكثــر تميزاً، بعــد نجاحه في الــدورة األولى 

العام الماضي.
ولفتــت الدكتــورة تريم إلــى أن المنتدى 
سيشــهد أيضــاً معرضــاً مميــزاً للتكنولوجيا 
والذكاء االصطناعي، لمحاكاة توجهات الدولة 
ومدينــة دبي، والرؤية الخاصة بعالم التقنيات 

والمستقبل، وتاليا نص الحوار:
ماذا عــن المحاور الرئيســة للمنتدى، ومدى 
ارتباطهــا بتطلعــات دبي وتوجهــات الهيئة 
الراميــة لتنفيــذ اســتراتيجية مدينة دبي في 

الشأن الصحي ؟
حرصــت هيئــة الصحة بدبي علــى صياغة 7 
محــاور رئيســة للمنتدى، وهــي تمثل عمق 
وأبعاد القضايا الصحية وتحدياتها المستقبلية 
وفــرص النجــاح المتوفرة، من بينهــا: محور 
(صحــة األســرة ورفاهيــة المجتمــع)، الذي 
يتقــدم مجمل أهداف الهيئة، بتوافق شــديد 
مع الهدف االســتراتيجي الرامي إلى الوصول 
لمجتمع أكثر صحة وســعادة، والذي يتناسب 
فــي الوقــت نفســه مــع مظاهــر ومضمون 
الرفاهية التي تتميز بها دولة اإلمارات بشكل 
عام، ومدينة دبي على وجه التحديد.ويتطرق 
هــذا المحور إلــى العديد مــن الموضوعات، 
أهمهــا: نمط المعيشــة واألمــراض، والثالثي 
القاتل (الســرطان، أمراض القلب والسكري)، 
المعدية، صحة األطفــال، وصحة  واألمــراض 
البالغين، واألطفال والصحة، والمرأة والصحة، 

والتغذية والنظام الغذائي.
أما المحور الثاني (االقتصاديات المستدامة 
في قطــاع الصحــة)، فيعد من أهــم القضايا 

الملحــة علــى الســاحة الدوليــة، وخاصة أن 
يتصل مباشــرة بصنــاع القــرار والمخططين 
وكبــار المســؤولين عن المؤسســات الصحية 

واستدامة المجتمع.
مــاذا تقصــدون بهــذا المحــور علــى وجه 

التحديد؟
هذا المحــور يمس العديد مــن األمور بالغة 
األهمية، منها: المســار الحالــي لإلنفاق على 
بالمقارنة  التكاليف  الصحية،وارتفــاع  الرعاية 
مــع التمويــل العــام، والطلــب والعرض في 
مجال الخدمات الصحية – التكاليف بالمقارنة 
مــع تأثير الفائــدة، وتمويــل الرعاية الصحية 
الشــاملة، والمســتقبل المســتدام، ونمــاذج 
عالميــة، وأعتقــد أن مثل هــذه الموضوعات 

والقضايــا، هي جديــرة بالطرح والمناقشــة، 
في مثل هــذه المنتديات والمؤتمرات، عالية 

المستوى كمنتدى دبي الصحي.

هــل للتكنولوجيــا واالبتــكار أي نصيب من 
محاور هذا المنتدى ؟

يمثــالن  واالبتــكار  التكنولوجيــا  بالطبــع،   
مســتقبل الصحة في العالــم، وهما من بين 
أولويــات دبي كمدينة عالمية تســعى دائماً 
للتميــز والريــادة واألفضــل، وفــي مقدمة 
اهتمامــات وأهــداف الهيئــة، ولذلــك جاء 
المحــور الثالث (التكنولوجيــا واالبتكار في 
مجال الصحة)، ضمن المحاور الرئيسة، وهو 
يختص بمســارين تعمل عليهما الهيئة، وهما 
رفد منشــآت «صحة دبي» بأحدث التقنيات 
والوســائل الذكية، أما المسار الثاني فيختص، 
بتوفيــر بيئة حاضنــة إلبداعــات وابتكارات 
العامليــن في الهيئة، وخاصــة الكادر الطبي، 
الــذي تنتظــر الهيئــة منــه دائمــاً التجديد 

والتطوير في أساليب التشخيص والعالج.
ومــن المقــرر أن تتطرق المناقشــات في 
هــذا المحور، حــول: تقنيات النانــو، وعلوم 
الطبية  الرقمية، والسجالت  الجينوم، والصحة 
اإللكترونيــة، وإدارة البيانات الكبيرة ورعاية 
الســكان، وإنترنت األشــياء، والرعاية الصحية 
المتصلــة، واالبتكار،والحوادث المرورية على 

الطرقات.
وفيمــا يتعلــق بالمحــور الرابــع (الطاقة 
والصحــة البيئيــة المســتدامة)، فيعــد مــن 
األمور بالغــة األهمية للمجتمعــات الحديثة 

والمعاصــرة والمتقدمــة مثــل مجتمع دولة 
اإلمــارات، حيــث حرصت الهيئــة على طرح 
هذا المحور وما يتصل به من موضوعات على 

طاولة المناقشات.
مــا هــي أغلــب الموضوعــات المطروحــة 

للمناقشة في هذا المحور؟
هنــاك العديــد مــن الموضوعــات والقضايا 
الحيويــة، ومنهــا: الحد من التلوث – مؤشــر 
نوعيــة الهــواء، وعلــم األوبئة، واالســتعداد 
لمواجهة الكوارث، واالســتجابة لها، ومعالجة 
المشــكالت الصحيــة المرتبطــة بالتغيــرات 
المناخيــة، والوقايــة منهــا، تقنيــات الطهــو 
منخفضة االنبعاثات، والوصول إلى الطاقة في 

مرافق الصحة المجتمعية والفقراء.
في أجنــدة المنتدى المعلنة لوحظ تخصيص 
محور رئيس للشــباب، فما الذي تستهدفونه 
علــى وجه التحديد في هذا المحور، وما هي 

الموضوعات المنتظر مناقشاتها ؟
المحور الخامس هو بالفعل محور (الشباب 
والرعاية الصحية – االستثمار في جيل األلفية 
)، وهو يمثل، المســتقبل والــرؤى الطموحة 
التــي تمضي الهيئــة إلى تحقيقهــا من خالل 
النظم الطبيــة الحديثة، التي تكفل المحافظة 
علــى صحــة الشــباب وســالمتهم، وطاقتهم 
ولياقتهم البدنية، ليكونوا أكثر نفعاً للمجتمع، 
وحتــى تكــون لديهــم القــدرات المطلوبــة 
لمواصلة مسيرة التنمية والحفاظ على ما كل 

ما تحقق من مكتسبات.
وبالنســبة للموضوعــات، فهــي تتضمــن: 
تمكين الشباب، أطباء الجيل القادم، والمجلس 
الطبي للشــباب (HMXC)، والتنمية القائمة 

علــى المجتمع والشــباب، والتنميــة القائمة 
على المدرســة/ الجامعة، إلى جانب التعريف 

بأعمال الشباب.
وإلى جانب ذلك هناك المحور الســادس 
للمنتدى (رأس المال البشــري في الصحة)، 
وهــو يعكس االهتمــام البالغ الــذي توليه 
هيئــة الصحة بدبــي برأس المال البشــري، 
واهتمــام العالم بهذه النوعيــة من القضايا، 
التي فرضت نفسها على طاوالت المؤتمرات 
والمنتديات العالمية، في مختلف المجاالت 
الصحي،  المجــال  والتخصصــات، والســيما 
ويتناول هذا المحور موضوعات تمثل قضايا 
الســاعة، وهي: تحقيق المســاواة من خالل 
تركيز استراتيجي – بناء القدرات، والتفاوت 
بيــن الجنســين –ردم الهــوة بيــن الرجــل 
والمرأة، وتوســيع فرص التعلم القائمة على 
العمل في مجال الرعايــة الصحية، وبرنامج 
المعيشــة: االرتقاء  التعليم الصحي وأنماط 
بمســتوى الرعايــة الصحية فــي المجتمع، 
وإعداد قادة المســتقبل لالرتقاء بمســتوى 

صحة المجتمع.
وفيما يتعلق بالمحور السابع (مرافق صحية 
آمنة وصديقة للبيئة)، فهو يتماشى مع رفاهية 
دبي، وما حققته من إنجازات على المســتوى 
الحضاري لألبنية والمرافق، وتولي الهيئة هذا 
االتجــاه أهمية قصوى فــي رفع كفاءة األبنية 
والمنشآت الصحية، ورفع معدالت توافقها مع 
معايير واشــتراطات الصحة العامة والمعايير 

الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
 ولــذا يتطرق المحور فــي موضوعاته إلى 
مناقشة: نماذج االستدامة التي توفر الرفاهية 
للمرضــى وشــركات التوظيــف والمجتمــع، 
واستخدام نظم المعلومات الحديثة – خدمات 
الصحــة المهنيــة، وبرامج الصحة والســالمة 
المؤسســية، ودمج الصحــة والحماية وتعزيز 
الصحة، واستكشــاف اآلفات المهنية الناشــئة 
حديثاً والمســتمرة، السالمة في مكان العمل 

واالمتثال.

بعــد نجــاح المنتــدى فــي الــدورة األولى 
العــام الماضــي، نــود التعرف إلى مســتوى 

المشاركات؟
يعتبــر المنتــدى بمثابة نقطــة انطالق مهمة 
في رحلة دبي نحــو التحول إلى وجهة رائدة 
عالمياً فــي مجال الرعاية الصحيــة المبتكرة، 
وهو يستقطب نخبة من صناع القرار وراسمي 
السياسات والمخططين في مجال الصحة إلى 
جانب األطباء، والمتحدثين الضيوف الدوليين، 
فضًال عــن خبراء القطاع الصحي والشــركات 
والمؤسسات ذات العالقة، متعددة الجنسيات، 
والمبتكرين المعنيين بإطــالق الجيل الجديد 
من التقنيات التي من شأنها تغيير العديد من 

المفاهيم في قطاع الصحة.

 

 

يصل عدد مشاركات الدول هذا العام إلى 
18 دولة، وعــدد المتحدثين الرئيســيين 
إلــى 35 متحدثــاً، فيما تضمنــت أجندة 
المنتدى 20 محاضرة وحلقة نقاشــية، و8 
ورش عمــل تفاعلية، وهو ما يثري أعمال 
المنتــدى، الذي سيشــارك فيــه نخبة من 
صناع القرار والمخططين والمسؤولين في 
القطاع الصحــي والمجاالت المتصلة بهذا 
القطاع المهم، من داخــل دولة اإلمارات 

وخارجها.
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قام فريق من العلماء في جامعة كامبريدج 
بتصميــم تطبيق للهواتف الذكية، يســمح 

بالحد من خطر تطور مرض الخرف.
وقد نشــرت دراســة العلماء بهذا الشــأن 
 The International Journal» في مجلة
 «of Neuropsychopharmacology

العلمية.
واختــرع الخبراء ســبيًال جديداً لتحســين 
ذاكــرة الذين يعانون مــن اإلصابة بضعف 
معرفي محدود، وصفوه بأنه مرض تتوسط 

أعراضه التقدم في الســن بشــكل صحي، 
واإلصابــة بمرض الخرف. وكانت الســبل 
التقليديــة لمكافحة هــذا المرض تتعرض 
لالنتقاد إلصابة المرضى بالملل، وفقدانهم 
الرغبة فــي اتباعها، لذلك اختــرع العلماء 
لعبة على شــكل تطبيــق للهواتف الذكية، 
حيــث يقــوم المرضــى بتنفيــذ التمارين 
وكســب األموال في الوقت نفسه. وشارك 
في التجربة التي أجراها العلماء 42 شخصاً 
مصابيــن بضعــف معرفي معتــدل، حيث 

قامــت مجموعة منهــم بتنفيــذ التمارين 
عن طريــق تطبيــق الهاتــف الذكي على 
مدى 4 أســابيع، فيما واظب الباقون على 
زيارة المستشــفى للقيام بتلــك التمارين. 
ودلت نتائج الدراســة على أن اللعب حفز 
المرضى لتنفيــذ المهمات المطلوبة منهم 
علــى أكمل وجه، وارتكبوا عدداً أصغر من 
بالمجموعة  بنســبة %30 مقارنة  األخطاء 
الثانية، كما ازدادت فاعلية ذاكرتهم بنسبة 
40 %.   دبي- البيان الصحي 

قــال باحثون أميركيــون: إنهم توصلوا 
بجانــب  للعظــام،  جديــد  دور  إلــى 
وظيفتها األساســية المتمثلة في إســناد 
الجســم وتوفير هيكله العام، حيث تعمل 
كجهاز غــدد صماء إلفراز هرمونات تســهل 

التواصل بين أجهزة الجسم المختلفة.
الدراســة أجراها باحثون بكلية طب األســنان، 
بجامعــة هارفــارد األميركية، ونشــروا نتائجها في 

العدد األخير لمجلة (ScienceNews) العلمية.
وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب فريق البحث 
مجموعــة من الفئــران، بعد إطعامهــا وجبة غذائية، 

للكشف عن الدور الجديد للعظام.
ووجد الباحثون أن العظام تعمل كغدة صماء، حيث 
تفرز الهرمونــات كحال الغدد الصمــاء المعروفة في 
الجسم، لتسهيل عملية التواصل بين األعضاء واألنسجة 
المختلفــة في الجســم، بما فــي ذلك الدمــاغ والكلى 

والبنكرياس.
واكتشــف الباحثون، أن هناك على األقل 4 هرمونات 
مختلفة تفرزها العظام تتواصل بها مع األعضاء، وتلعب 
تلــك الهرمونــات دوًرا دقيًقا في تنظيم وضبط الســكر 
والدهــون والطاقــة ووقــف االلتهابــات البكتيرية في 

الجسم.
ووجد الباحثون أيًضا أن تلك الهرمونات التي تفرزها 
العظام، تعمل مع الدماغ لتنظيم وضبط الشــهية، حيث 
تخبــر الدمــاغ بضرورة وقــف الطعام، وكذلــك الحال 
مــع البنكرياس والكلى. وقال قائــد فريق البحث، بيت 
النسكي: «كنا نعتبر العظام أعضاء ميتة، لكننا وجدنا أنها 

تعمل كغدة تقريًبا».

وأضاف أن العظام تقوم بإرســال الرسائل الكيميائية إلى 
أعضاء أخرى بالجسم عبر الهرمونات للتواصل معها مثل 

الدماغ والبنكرياس والكلى.
وتعليًقا على نتائج الدراسة، قال طبيب الغدد الصماء، 

كليفورد روزيــن، في مركز الطب 
الجزيئي بمدينة سكاربورو البريطانية: 

مــن المنطقي في علم وظائف األعضاء 
أن يكون هناك تفاعالت ثنائية االتجاه 

بين العظام واألنسجة األخرى.
وأضاف: «يجب أن يكون لدينا فهم 
أكبر للطريقة التي تتشــكل بها العظام، 

واألدوار األخــرى التــي يقــوم بها هذا 
الهيكل في الجسم».

وتتمثــل وظائــف الهيــكل العظمي في 
دعم الجســم، باإلضافة إلى اتصاله بالعضالت 

واألربطــة واألوتــار، وتوفيــر الحمايــة لألعضاء 
الحيوية كالمخ داخــل الجمجمة والقلب والرئتين 

داخل القفص الصدري.
كمــا يقوم الهيكل العظمــي بتكوين كريات الدم 
الحمــراء، ويعتبــر العظــام مخزًنــا رئيســًيا ألمالح 
الكالسيوم والفسفور في الجسم، كما تخزن الدهون 

في نخاع العظم األصفر.

قــال باحثون أمي
جديــ دور  إلــى 
وظيفتها األساســية
الجســم وتوفير هيك
كجهاز غــدد صماء إلفر
التواصل بين أجهزة الجسم
الدراســة أجراها باحثون
بجامعــة هارفــارد األميركية
ceNews) العدد األخير لمجلة
وللوصول إلى نتائج الدراسة
مجموعــة من الفئــران، بعد إط
للكشف عن الدور الجديد للعظ
ووجد الباحثون أن العظام تعم
تفرز الهرمونــات كحال الغدد ال
الجسم، لتسهيل عملية التواصل ب
الجســم، بما فــي المختلفــة في

مركز الطب 
رو البريطانية: 

وظائف األعضاء 
ثنائية االتجاه 

ألخرى.
كون لدينا فهم

كل بها العظام، 
 يقــوم بها هذا 

هيــكل العظمي في 
 إلى اتصاله بالعضالت 

وفيــر الحمايــة لألعضاء 
لجمجمة والقلب والرئتين 

عظمــي بتكوين كريات الدم 
مخزًنــا رئيســًيا ألمالح  ظــام

ي

ي الجسم، كما تخزن الدهون 
.

طــور علماء أســلوباً جديداً لفحــص القلب، 
يمكــن من خاللــه توقع الشــخص المعرض 

لخطر اإلصابة بأزمة قلبية.
وقال فريق العلماء، من جامعة أوكسفورد 
البريطانيــة: إن مــن شــأن أســلوب الفحص 
الجديد أن يحــدث ثورة في عالج واحد من 
أكثر األمــراض المميتة فــي العالم. وفق ما 
نقلتــه (bbc). ويقــوم الفحص علــى تحليل 
الدهون وااللتهابات حول الشــرايين لمعرفة 

أيها في طريقه ألن يؤدي ألزمة قلبية.
وقد يوفر الفحــص فرصة للمرضى األكثر 
عرضة للخطر كي يتلقــوا المزيد من العالج 
المكثــف، لتجنــب اإلصابة بأزمــة قلبية أو 

سكتة دماغية.
وكان الباحثون يدرسون دور االلتهاب في 

اإلصابة بأمراض القلب.
وداخل األوعية الدمويــة، يكون االلتهاب 
مرتبطــاً بتراكــم ترســبات غيــر مســتقرة. 
ويمكــن أن تتحطم هذه الترســبات وتســد 
أحــد الشــرايين التاجية وتحــرم القلب من 

األوكسجين، وهو ما يعرف باألزمة القلبية.
وقــال تشــاراالمبوس أنتونيادس، أســتاذ 

جامعــي وأحــد الباحثين: إن «الــذروة في 
علــم طب القلب هي القدرة على اكتشــاف 
التهابــات الشــرايين التاجية، وهو ما شــّكل 

تحديا طيلة األعوام الخمسين الماضية».
وتظهر الدراســة أن االلتهاب يغير سلوك 
الدهون في محيط وخارج األوعية الدموية.

وحينما يكــون هناك التهاب تبدأ الدهون 
في التحلل، وتصبح األنســجة المحيطة أكثر 
رطوبــة. ويمكن اكتشــاف ذلــك عبر تحليل 
فحوص األشــعة المقطعية، التي تعد بالفعل 
جــزءا مــن الفحوص التــي يجريهــا مرضى 
القلب. وكلما ظهرت األنســجة أكثر احمرارا 
في الفحص، زاد مســتوى االلتهاب، ومن ثم 

درجة الخطورة.
وتعد تلك الدراســة بمثابــة البداية، فقد 
أظهــرت إمكانية رصد هــذه التغيرات لدى 
األشخاص الذين أجريت لهم عمليات جراحية 

في القلب بالفعل.
ومن المقرر أن تنتهي الدراســة األوســع 
بنهايــة العام الجاري. ويدرس فريق الباحثين 
أكثر من 2000 مســح باألشــعة للقلب، كي 
يختبروا فعالية أســلوبهم فــي توقع اإلصابة 
بأزمــة قلبية لــدى األشــخاص الذين يبدون 
أصحــاء. وقال أنتونيــادس: إن «هذه التقنية 

ربمــا يمكنهــا أن تتوقع من ســيصاب بأزمة 
قلبية في المســتقبل». وأضاف: «هذا يعني 
أن بإمكانــك أن تذهب إلى طبيبك الممارس 
العــام، ليغيــر لك الوصفــة الطبيــة، ويمنع 

حدوث األزمة قبل وقوعها».

وعلى ســبيل المثال، يمكن أن يظهر الفحص 
الجديــد أن شــخصا فــي المراحــل المبكرة 
من مرض القلب وبحاجــة لتناول ُمخّفضات 
للكوليســترول بالرغم من أنه يبدو في صحة 

جيدة.
كمــا يمكن أن يظهر إذا كان شــخص آخر 
مهددا بشــكل خطير وبحاجــة إلى تدخالت 
طارئة. وقال ميتين أفكيران، أســتاذ جامعي 
ومديــر طبــي مشــارك بمؤسســة القلــب 
البريطانية: «إن اكتشاف الترسبات المعرضة 
للتمــزق، حتــى يمكن عالج األشــخاص قبل 
وقــوع ذلــك الحــدث المدمر، هــو الهدف 

الرئيسي للبحوث الراهنة».
وأضــاف: «إذا أثبتت هذه التقنية نجاحها 
في تجارب أوســع علــى المرضى، يمكن أن 
تقود إلى عالج أكثــر فاعلية لتجنب حدوث 

أزمة قلبية أو سكتة دماغية قاتلة».

 اختــرع باحثون فــي جامعة ناجويــا اليابانية 
جهــازاً إلكترونيــاً علــى صورة ســلك متناهي 
الصغــر، يمكنه رصــد دالالت الســرطان على 

المستوى الميكروسكوبي في البول.
ومن المعــروف أن الخاليــا الحية تتواصل 
فــي ما بينها عبر سلســلة مــن اآلليات، بعضها 
معروفــة مثــل إطــالق هرمونــات معينة في 
مجرى الدم لتنشــيط القلــب وخاليا العضالت 
في حــاالت الخطر على ســبيل المثال، بغرض 
اســتثارة رد فعــل قائم على فكــرة «القتال أو 
الهرب»، ولكن هناك وســيلة أخرى أقل شيوعاً 
للتواصل بين الخاليا تعرف باسم «الحويصالت 
خارج الخلوية»، وهي عبارة عن مشــتقات من 
الخلية يمكنها أن تتحرك عبر الجســم لتوصيل 
رســالة إلى خاليا أخرى، وقد تبين مؤخراً أنها 
تعتبر عنصراً بالغ األهمية في نقل الرسائل بين 

خاليا الجسم.
واستطاع الباحثون في جامعة ناجويا تطوير 
تقنيــة جديدة لرصد هذه المشــتقات الخلوية 
واســتخدامها، للكشــف عن وجــود أي خاليا 

سرطانية في الجسم.

ونقلت مجلة «ســاينس ديلي» المتخصصة في 
األبحاث العلمية والتكنولوجيا، عن رئيس فريق 
البحث تاكاو ياسوي، قوله إن الحويصالت خارج 
الخلوية تنطوي على فائدة كبيرة في تشــخيص 
الموجــودة  الجزيئــات  ألن  معينــة،  أمــراض 
داخل هذه المشــتقات تحتــوي على بصمات 
تشــخيصية ألمراض معينة. وأضاف أن التحدي 

الــذي يواجــه األطبــاء في كل 
المجاالت يتمثــل في التوصل 

تشــخيصية  أدوات  إلــى 
غيــر جراحية، تســمح لهم 
بشــكل  المرضى  بمتابعة 
منتظم، مــن خالل عينة 
بول بســيطة على سبيل 

المثال.
إن  ياســوي:  وقــال 
الحويصــالت  كميــة 
فــي  الخلويــة  خــارج 
للغاية،  البــول ضئيلــة 
حيث تقل عن 0.01 % 
عن إجمالي كمية البول، 
وذلك يمثل عقبة أساسية 
اســتخدامها  إمكانية  أمام 

فــي تشــخيص األمــراض. 
وأضــاف: «لقــد نجحنا في 

تجميع  نســبة  إلى  الوصــول 
تتجاوز 99 % في تجاوز لجميع 

بها  المعمــول  األخرى  الوســائل 
حالياً».

الجديدة،  التقنية  اختبار  ومن أجل 
مــن  عينــات  بيــن  الباحثــون  قــارن 

الحويصــالت خارج الخلوية، تــم عزلها من 
أشخاص أصحاء، وهناك آخرون تم تشخيصهم 
بالفعــل باعتبارهم مصابين بســرطان المثانة 
أو البروســتاتا أو غيرها من أنواع الســرطان، 
وتبين أن التقنية الجديدة التي ال تتطلب أكثر 
مــن مليلتر واحــد فقط من البول، اكتشــفت 
وجود عدد أكبر من دالالت الســرطان مقارنة 

بالوسائل التشخيصية األخرى المعمول بها.
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تواصل هيئة الصحة بدبي مســيرة إنجازاتها 
في تطوير الخدمات الصحية والطبية، السيما 
ما يتعلــق بالبرامج والتقنيــات والتطبيقات 
الذكية والذكاء االصطناعي، ومســرعات دبي 
بالطباعة  المتصلــة  والتقنيــات  المســتقبل، 
ثالثيــة األبعــاد، ما انعكس ذلــك على صحة 
المواطنين وســاهم في تعزيــز قدرات دبي 

التنافسية على الساحة الصحية الدولية. 
وتعدت االنجــازات التي حققتهــا الهيئة 
خــالل العــام المنصــرم الســاحة المحليــة 
حــازت  حيــث  العالميــة،  إلــى  ووصلــت 
مستشــفيات ومراكز الهيئة على العديد من 
االعترافات الدولية، إضافة لدخول مستشفى 
دبي لموســوعة جينيس العالمية في تحطيم 
األرقام القياســية، إذ ســجل مستشــفى دبي 
رقماً قياســياً في استئصال أكبر كلية لمريض 

وصل وزنها إلى 13 كيلو غراماً. 

ويأتي فــي مقدمة اإلنجــازات التي حققتها 
الهيئــة إطالق أول روبــوت ذكي لصيدلياتها 
والــذي يعــد األول من نوعه على مســتوى 
الشرق األوسط يقوم بصرف الدواء من دون 
تدخل بشري، بقدرات هائلة وتقنيات فائقة 
لصــرف 12 وصفة طبية فــي أقل من دقيقة 
واحدة، ويســتوعب تخزين أكثر من 35 ألف 
علبة دواء، من خالل باركود خاص لكل صنف 
دواء، ويبدأ بصــرف األدوية بضغطة زر من 

دون احتماالت ألية أخطاء.
ويتمكــن الروبــوت مــن خــالل الــذكاء 
االصطناعــي الفائق مــن التفرقة بين صرف 
علب األدويــة الكاملة واألدويــة الموصوفة 
بحبــات دواء محددة، ويعــد الروبوت أحد 
أهــم تحوالتهــا لتعميــم األســاليب الذكية 
على خدماتها، معلنة عن التوســع في تزويد 
مستشــفياتها كافة بالروبــوت الجديد خالل 
العام الجاري ليشمل مستشفيي لطيفة وحتا 

إضافة إلى مركز ند الحمر والبرشاء. 
وحــول هذا اإلنجاز النوعي يقول الدكتور 
علي الســيد مدير إدارة قطــاع الصيدلة في 
صحــة دبي الروبــوت: يعتبر األول من نوعه 

في الشــرق األوسط، يصرف الدواء من دون 
تدخل بشــري في مستشــفى راشد، ويعمل 
بقــدرات هائلــة وتقنيات فائقة المســتوى 
لصــرف 12 وصفة طبية فــي أقل من دقيقة 
واحدة، وهو يتحمل تخزين أكثر من 35 ألف 
علبة دواء، من خالل باركود خاص لكل صنف 
دواء، ويبدأ بصــرف األدوية بضغطة زر من 
دون احتمــاالت ألية أخطــاء. وأضاف: ميزة 
الروبوت تكمن من خالل الذكاء االصطناعي 
الفائــق التفرقة بيــن صرف علــب األدوية 
الكاملــة واألدويــة الموصوفــة بحبات دواء 
محددة، مؤكداً أن هذه اإلمكانيات ســتقضي 
تمامــاً علــى فتــرات االنتظار التــي يقضيها 
المتعامــل لصرف الــدواء، وهــذا يعد أحد 
أهم تحوالت الهيئة لتعميم األساليب الذكية 
علــى خدماتها. وأوضح أن دورة عمل صرف 
الــدواء، تتم بال أوراق، حيــث يبدأ الروبوت 
في تخزين وصفــة الدواء، بمجــرد تدوينها 
إلكترونياً مــن قبل الطبيب المعالج، ثم تبدأ 

عملية الصرف بكبســة زر من قبل الصيدلي 
الموجود في الصيدلية.

كما بدأت هيئة الصحة في وضع استراتيجيات 
مســتقبلية للذكاء االصطناعــي الطبي، حيث 
سيتم إدخال الذكاء االصطناعي في تشخيص 
وعــالج معظم األمراض بطريقــة ذكية وفق 
أعلــى المعايير التقنية وأحدث الممارســات 
التكنولوجيــة، وسيشــكل ثــورة طبيــة في 

العالجات والتشخيص.
وتستعد الهيئة لتطبيق الذكاء االصطناعي 
كل  فــي  شــمولية  بصــورة  واســتخداماته 
المجــاالت الطبيــة علــى مســتوى جميــع 
منشــآتها، من خالل محاكاة العقل البشــري 
وتسخير التكنولوجيا في إنجاز المهام الطبية. 

مــن جانبه، أكد الدكتــور محمد الرضا مدير 

مكتــب التحــول التنظيمــي فــي الهيئة، أن 
الدورة الجديدة لمســرعات دبي للمستقبل 
ستشــهد تفاعًال بين أفضل الشــركات ورواد 
األعمــال في قطاعات االبتــكار والصحة من 
جميع أنحاء العالم، والشــركاء المميزين في 
دبي، وذلــك من أجل الوصــول إلى الحلول 
المثلــى لتحديات القطــاع الصحي، وتمكين 

الهيئة من مقومات المستقبل.
وستشــمل الــدورة الثالثــة 4 مســارات 
رئيسة تستهدفها الهيئة، لتمكين منشآتها من 
تقديم خدماتها الطبية وفق أرقى األســاليب 
والوســائل الذكية المتقدمــة عالمياً، موضحاً 
أن المســار األول يتصــل بأحدث التجهيزات 
والتقنيــات الفائقــة إلعــادة تأهيــل وعالج 
المرضــى المصابيــن بــأي من أنــواع خلل 
األعصاب، والجلطة الدماغية، وذلك في وقت 

قياسي وبطريقة آمنة.
وأوضــح أن المســار الثانــي، عبــارة عن 
وسيلة ذكية أخرى، متمثلة في قميص الصق 
للجســم، يمكن أن يرتديــه المريض لقياس 
التفاصيــل الدقيقــة لمعدل نبضــات القلب 
والتنفــس والحركة والنشــاط والنوم، وغير 
ذلك من المؤشرات الحيوية المهمة للجسم، 
والتــي يمكن للطبيب أو أهــل المريض من 
متابعة تلك المؤشــرات عن بعد، ومراقبة أي 
طــارئ عليها من خالل تطبيــق متطور وعبر 
الهواتف الذكية.فيما يستهدف المسار الثالث 
تأســيس منصة ذكيــة للتعامل مــع األزمات 
الصحيــة والحاالت المرضيــة الطارئة، وذلك 

بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة.
وفيمــا يتعلق بالمســار الرابــع، يذكر أنه 
يتضمــن منظومة ذكية متكاملــة فريدة من 
نوعها لتبادل صور األشعة بين المستشفيات 
الحكوميــة والخاصــة، تخفيفــاً عــن كاهل 
المرضــى وعن جهدهم المبــذول في تكرار 
التصوير باألشــعة، حيث ســيتمكن المريض 
لدى مراجعته أي من المستشــفيات الخاصة 
الحصول على صور األشــعة من المستشــفى 

الحكومي، والعكس.

وشــغلت هيئة الصحة خــالل العام الماضي 
أيضــاً مشــروع الملــف الطبــي اإللكتروني 

  ميساء البستاني

 د. علي السيد

بالقفــزات  ومقيمــون  مواطنــون  أشــاد 
التي حققتها  الهائلــة،  النوعية واإلنجازات 
هيئة الصحــة بدبي في تطويــر الخدمات 
بمستشفياتها ومراكزها الطبية خالل الفترة 
الماضية، وتوفير الخدمات الصحية لجميع 
المواطنيــن والمقيمين على أرضها، بجودة 
عاليــة تضاهي المســتويات العالمية، وبما 
يعزز ســعادة المتعامليــن، الفتين إلى أن 
اإلنجازات والتطوير المستمر يأتيان ضمن 

مسيرة التنمية الشاملة ونهضة الدولة.
وأشار محمد الشامســي إلى ما حققته 
إمــارة دبي من إنجازات نوعية على صعيد 
تطوير منظومتها الصحية، نظراً لما تمتلكه 
من بنى تحتية وإمكانات بشرية، والخطط 

الطموحة لالرتقاء بالخدمات الصحية.
تواكــب  دبــي»  «صحــة  أن  وأضــاف 
اإلمارة  تطلعات  وخططها  باســتراتيجياتها 
فــي تقديم نموذج صحــي عالمي يحتذى 
بــه، وبما يتماشــى وأهداف خطــة دبي، 
وتعزز الوصول إلى مجتمع صحي وسعيد، 
وتحقيــق ســعادة ورفاه المجتمــع، ورفع 
مستوى الرضا العام عن الخدمات المقدمة.

مــن جانبه، أكد مجدي عبــد العزيز أن 
الهيئة تحرص على مواكبة وتلبية احتياجات 
المجتمع، وتقديــم الرعاية الطبية األفضل 
عالمياً لكل أفراد المجتمع، كما أنها تميزت 
فــي مجاالت عــدة أهمها الرعايــة األولية 
والصحة النفسية وإدارة األمراض المزمنة، 
وعالج أمراض الســكري والقلب واألورام، 
وإعادة التأهيل والعالج الطبيعي وغيرها.

ومضى إلى أن ما يميز الهيئة هو حرصها 
المســتمر على تحقيق التميز والريادة في 
كل القطاعات، وابتكار الحلول والمبادرات 
لتطويــر الخدمــات، فــي ســبيل تحقيــق 

األهداف التي ترسخ مكانة دبي الريادية.

  علي القرص

 شهاب المرزوقي

 

  أماني الجسمي

  د. محمد الرضا
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 حققت «صحة ديب» تقدماً جوهرياً يف الخدمات الطبية خالل العام املايض، انعكست بشكل مبارش عىل حياة املواطن واملقيم، وشكل تطورها قصة نجاح بكل املقاييس، كام أسهمت يف التيسري عىل املتعاملني واملرىض، ووفرت 
عليهم الكثري من الجهد والوقت، وأضافت إنجازات الفتة يف مؤرش السعادة. 
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سجل فردي إلكرتوين موحد للمريض يشمل معلوماته 
الطبية كاملة
ميكن الطبيب من الحصول عىل ملف املريض مبارشة
ميكن املريض من االطالع عىل تقاريره يف أي وقت وزمان
يوثق صلة املريض والطبيب
يخترص إجراءات العالج
يوفر الجهد والوقت
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تأهيل وعالج املرىض 
املصابني بالجلطات

منصة ذكية للتعامل مع 
األزمات الصحية والحاالت 

املرضية الطارئة

غرافيك: حازم عبيد

ل بأحدث ال
نيات الفائق

لتجهيزات 
قة إلعادة 

املسار الثاين:

قميص الصق للجسم، ميكن 
أن يرتديه املريض لقياس 
التفاصيل الدقيقة ملعدل 
نبضات القلب والتنفس 
والحركة والنشاط والنوم

املسار الرابع:
منظومة ذكية متكاملة 
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املستشفيات الحكومية 

والخاصة 
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من ناحيته، أشــار جمــال محمد إلى حرص 
الهيئــة كذلك على توفيــر المراكز الصحية، 
التــي تســتوعب الطلب المســتقبلي لدبي 
خالل األعوام المقبلــة، الذي يواكب حركة 
النمو، التي تشــهدها اإلمــارة خالل الفترة 

الحالية والمستقبلية.
وتابــع: ال شــك فــي أن النجــاح فــي 
تأميــن المناخ الصحي للمجتمــع وحمايته 
من األمــراض، هو ترجمة أمينــة وواقعية 
الســليم،  والتخطيــط  البنــاءة،  للسياســة 
واليقظــة الدائمة التــي تنتهجها دبي، حتى 
أبناؤهــا والمقيمــون علــى أرضها  ينعــم 

وزائروهــا، بمســتوى صحــي راٍق، وتعزيز 
رفاهية وسعادة المجتمع.

وقال شــهاب المرزوقــي: إن الخدمات 
الصحيــة تعد فــي طليعة العمــل الوطني 
الشــامل الذي تنهض به الدولــة، لما لهذه 
الخدمــات مــن تأثيــر إيجابــي ملمــوس 
فــي مســيرة التنميــة والبناء واالســتقرار 
االجتماعي، إذا ما أحسن توجيهها وإدارتها، 
وتواصلــت علــى أســس علميــة صحيحة، 
وتخطيط سليم، وبما ينسجم ورؤية التنمية 
الشــاملة، التــي ترتكن إلى اإلنســان كونه 
هدفاً ووسيلة لهذه التنمية. وثمن إنجازات 
هيئــة الصحة في دبي وحرصها على توفير 

الرعايــة الصحية الشــاملة لجميع مواطني 
دبي واإلمارات الشمالية، وكذلك المقيمين 
علــى أرضها، وذلــك عن طريــق برامجها 
الوقائيــة والعالجيــة فــي  الوقت نفســه، 
مــن خالل شــبكة الخدمــات الصحية على 
جميع مستوياتها، التي تضم الرعاية الصحية 
الثانوية والرعاية  الصحية  األولية، والرعاية 

السريرية.
مــن جهتــه، أكد علي راشــد القرص أن 
دبــي حققت قفزات نوعية على مســتوى 
النهــوض بالقطاع الصحــي، وبذلت الكثير 
الخدمــات الصحية  الجهــود وبرامــج  من 
والتعليمية واالجتماعية، في مجال الرعاية 
والخدمات الصحية، وتوفير المناخ الصحي 

والتأمين.
وأعــرب عن بالــغ فخره واعتــزازه بما 
حققته الهيئــة من إنجازات وبرحلة التميز 
المستمرة والماضية في تسطير اإلنجازات 
في ميادين الريادة وتســجيل أرقام قياسية 
في ســباق التنافســية العالميــة، من أجل 
تحقيق نظام صحي فعال ومستدام لمجتمع 

سعيد.

بدورهــا، قالت نورة المهيري: إن مســيرة 
الهيئة تدل على أنها تواصل مسيرة اإلنجاز 
الوطنية  لالســتراتيجية  تطبيقــاً  والتطــور 
لالبتكار واســتراتيجية اإلمارات الستشراف 
المستقبل، وهذه المسيرة تمثل وسام فخر 
واعتزاز وترســخ مكتســبات الدولة وتعزز 
قدراتها التنافســية وريادتهــا العالمية في 
القطــاع الصحــي، بما يكفــل توفير أفضل 
الصحيــة  الخدمــات  مســتويات  وأرقــى 
والعالجية، ضمــن معايير االعتماد الدولية 
وتحقــق اســتراتيجية الهيئــة فــي تقديم 
الرعاية الصحية الشــاملة والمتكاملة وفق 

أفضل المعايير العالمية.

 جمال محمد نورة المهيري

 مجدي عبد العزيز محمد الشامسي

الشامل «سالمة»، والتي ضمت (مستشفيات 
ومراكــز الهيئــة منجــزة بذلــك احــد اهم 
المشروعات الطموحة التي تبنته الهيئة لرفع 
كفاءة المنظومة الصحية، والكفاءة التشغيلية 
لمنشآتها الطبية، بما يواكب الطلب المتنامي 
على خدمات «صحة دبــي» محلياً وخارجياً، 
ويمكن المستشــفيات والمراكــز من تقديم 
أفضل الخدمات الصحية لجمهور المتعاملين.

بدورهــا، قالــت أمانــي الجســمي مدير 
إدارة تقنيــة المعلومــات في هيئــة الصحة 
بدبــي، مشــروع «ســالمة»، يعــد األول من 
نوعه على مســتوى المنطقــة، وحقق الكثير 
من الفوائد، للمنشآت الطبية والمرضى على 
حد ســواء، حيث يمكن المريض من االطالع 
على تقاريره في أي وقت وزمان، يوثق صلة 
المريض والطبيب، ويختصر إجراءات العالج، 
ويوفــر الجهد والوقت، ويســتند إلى أحدث 
التقنيات واألنظمة اإللكترونية الطبية عالمياً، 
وســيتم خالل الفترة المقبلة ربط التطبيقات 
الذكية للهيئة مع نظام ومشــروع «سالمة»، 

وسيتم إضافة االستشارات الطبية عن بعد.
إلكترونياً  ويمثل مشروع «سالمة»، نظاماً 
شــامًال يطبق على مســتوى كافــة الوحدات 
مــن  للهيئــة  التابعــة  والصحيــة  الطبيــة 
(المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية األولية 
واللياقــة الطبيــة، والمراكــز المتخصصــة)، 
وبموجب المشروع تم تخصيص سجل فردي 
إلكترونــي موحد للمريض يشــمل معلوماته 
الطبية كاملة، الشيء الذي يمكن الطبيب من 
الحصــول على ملف المريض مباشــرة بغض 

النظر عن آخر مكان تم تلقي العالج فيه.

 2107 عــام  الهيئــة  إنجــازات  وتضمنــت 
إطالق نظام اللياقــة الطبية والصحة المهنية 
الذكي «ســالم» الذي يعد نقلــة نوعية على 
مستوى المنطقة، ويســتهدف تحسين رحلة 
المتعامــل، وتقليل وقت االنتظــار، وتقديم 
جميــع الخدمات فــي مكان واحــد، بأفضل 
والتقنيات  اإللكترونيــة  والنظــم  األســاليب 
الذكية، ويتماشــى مع خطة إمارة دبي 2021 
واســتراتيجيتها للتحول الذكي، ويمثل إضافة 
مهمة لمجمل الخدمات الطبية المتطورة التي 

تقدمها الهيئة إلسعاد جمهور المتعاملينة.
من جهتها، أكدت ميســاء البســتاني مدير 
إدارة خدمــات اللياقة الطبية أن نظام ســالم 
يمكن المتعامل من إنهــاء جميع اإلجراءات 
السابقة لعملية الفحص داخل المركز نفسه، 
ليكــون من بعد إجــراءات التســجيل ودفع 
الرســوم المقــررة، جاهــزاً إلنجــاز عمليــة 
الفحــص المطلوبــة، كما يتيح هــذا التحول 
التقني االســتثنائي في خدمات فحص اللياقة 
الطبيــة، فرصة الحصول علــى تقارير (نتائج 
الفحص) إلكترونياً سواء للمتعامل أو الجهات 
المختصــة، وفــي مقدمتهــا اإلدارة العامــة 
لإلقامة وشؤون األجانب في دبي، وذلك دون 

الحاجة إلى إصدار الشهادة الورقية.
وقالت: يوفر النظام حزمة من التسهيالت، 
منهــا تقديم المعلومــات الالزمة للمتعامل 
عن طريق الرســائل النصية، وإنجاز الخدمة 
فــي أقل من ســاعتين، للطلبــات العاجلة، 
وتوفيــر الخدمة 24 ســاعة يومياً طيلة أيام 
األســبوع، وتوفير خدمات الدفع عن طريق 
بوابــات الدفع اإللكتروني المختلفة، إضافة 
إلى ضمان خصوصية المعلومات والسجالت 
مــن  والمقيميــن  للمواطنيــن  الطبيــة 
مســتخدمي نظام فحوصــات اللياقة الطبية 
والصحة المهنية «سالم». وذكرت البستاني 
أن نظام «سالم» يحمل جملة من األهداف، 
من ضمنها اســتحداث خدمة ذكية متكاملة 
ومترابطة بالتعاون مــع الجهات الحكومية 
المعنية، وإعــادة تصميم هيكلة وإجراءات 
وإدارة الخدمــات المرتبطة لتســهيل رحلة 
المتعامل، وتعزيــز الجانب األمني وضمان 
حمايــة أمــن المعلومــات، اســتخدام آخر 
التقنيــات الحديثــة لدعم النظــام، وزيادة 
مؤشــر الســعادة لدى المتعاملين، وأتمتة 
الطلبات، وخفض إجــراءات العمل اليدوي 
للبيانــات بنســبة 85 %، وتقليل التعامالت 
الورقيــة بنســبة 95 % مــن خــالل إصدار 
شــهادة اللياقة الصحية اإللكترونية وإرسال 
النتائــج إلى الجهــات المعنية إلنجاز طلب 
اإلقامة، وتقليــل وقت انتظار المتعامل في 
المراكــز الصحيــة بمعدل يبدأ مــن 5 إلى 
25 % حســب نوع الباقة المختارة، وزيادة 
جودة البيانات المدخلة على النظام بنســبة 

90 %.، وتوفير آليــة متابعة و تفتيش أكثر 
تقدمــاً، من خــالل إصدار بطاقــات الصحة 

المهنية الذكية.

كما حققت هيئة الصحة بدبي طفرة عالمية 
جديدة على مســتوى قطاع الرعاية الصحية 
األولية، ومراكزه الصحية المنتشرة في ربوع 
دبــي، وأضافــت الهيئة إلى ســجل إنجازاتها 
TS 16555-) الدولية شــهادة إدارة االبتكار

 1:2013 Innovation Management
System)، ليكــون قطاع الرعايــة في الهيئة 
هو األول عالمياً الحاصل على هذه الشهادة، 
وهــو األول أيضاً الحاصل على شــهادة إدارة 
 Green) المستشــفيات الخضــراء والنظيفة
 & Clean Hospital Management
Certification)، إلى جانب 7 شهادات أيزو 
حصــل عليها مركــز ند الشــبا الصحي، الذي 
انضم حديثاً لشبكة المراكز العالمية الحاصلة 

على 7 شهادات في مجاالت: 
األيزو في نظام ادارة الجودة 9001:2015. 
• األيزو في نظم اإلدارة البيئية 14001:2015. 
األيزو فــي نظم إدارة الســالمة والصحة 
المسؤولية  األيزو في  المهنية 18001:2007. 
المجتمعيــة 26001:2010. • األيزو في رضا 

المتعاملين 10001:2007. 
الشــكاوى  إدارة  نظــام  فــي  األيــزو 

 .10002:2014
األيزو في نظام إدارة اســتمرارية األعمال 
 ISO 22301 Business Continuity)
يصــل  وبذلــك   .(Management System
مجموع الشهادات العالمية التي حصلت عليها 
مراكز الرعايــة الصحية األولية 9 شــهادات، 
إضافة إلى الســبق الذي حققته المراكز على 
مســتوى المنطقــة بحصولها، مؤخــراً، على 
 Accreditation Canada) الكندي  االعتماد 
International)، ضمن التصنيف الماســي ( 
diamond ) الــذي نجحــت مراكزنــا البالغ 
عددهــا 12 مركــزاً، في الوصــول إليه، وهو 
المستوى األعلى في االعتماد الكندي، بعد أن 
تفوقت المراكز – في وقت سابق - بحصولها 
علــى االعتمــاد الدولي ( JCI ) مــن اللجنة 
الدولية المشتركة العتماد المنشآت الصحية.
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تســبب بكتيريــا الطعــام، األكثر انتشــاراً 
كالسالمونيال والليستريا، تشوهات لألجنة، 
وتوجــد هــذه األنواع عادة فــي األطعمة 
غير المطبوخــة، لذا ُتنصح الحامل بتجّنب 
الســلطة في المطاعم. لكن األمر ال يقتصر 
على نــوع واحد من األطعمة، وإنما هناك 
مجموعــة مــن األكالت ال ينبغــي للحامل 
تناولها في المطاعم، وفقاً لدراســة تشرنها 
مجلة بريتش جورنال أوف اوبثالمولوجي. 
وقالــت الدراســة: خــالل فتــرة الحمل ال 

ينبغــي تناول كبــد الحيوانات ألنه يحتوي 
على صيغة من فيتامين أ تؤدي إلى تشــوه 
الجنيــن، أمــا فيتاميــن أ الــذي يوجد في 

الفواكه والخضراوات فهو آمن.
والسوشــي، حيث يتم إعداد السوشي من 
أسماك نيئة، إلى جانب أن كمية الزئبق في 
هذه األسماك مرتفعة إذا تم استهالك كمية 
كبيرة، وقد تحتوي األسماك غير المطبوخة 
على الليســتريا التي تؤذي الجنين، وكذلك 
التيراميسو وموس الشــوكوال، ففي أغلب 

الحاالت تحتوي هــذه األنواع من الحلوى 
علــى حليب لم يتم غليه جيداً، وبيض غير 
مطبوخ جيــداً، وتحتوي علــى بكتيريا قد 
تســبب التهابات ألمعاء الحامل تؤدي إلى 

وفاة الطفل عند الوالدة.
أيضــاً دجــاج الباربكيو والتنــدوري، فقد 
تؤدي هــذه الطريقة إلعــداد الدجاج في 

المطاعم إلى وجود بكتيريا الليستريا.
والطعــام الصيني، حيــث تحتوي األطعمة 
الصينية في المطاعم على نسبة كبيرة من 

غلوتومــات الصوديوم التي تؤثر في النمو 
العصبي للجنين. لذا، قبل تناول الطعام في 
مطعم صيني ينبغي سؤال الطاهي إذا كان 

.MSG المطعم يستعمل
والسندويشــات، حيث تحتوي سندويشات 
المطاعــم علــى مايونيــز، أي بيــض نيئ، 
وسلطة خضراوات ال يتم غسلها جيداً عادة، 
لذلك ال ينبغي تناول السندويشــات خارج 
المنزل وقت الحمل.   دبي - البيان الصحي

فترة االمتحانات هــي من أكثر الفترات 
المليئة بالضغــوط والتوتر ويزداد الوزن 
في هــذه الفتــرة ومن األخطــاء األكثر 
شــيوعاً فــي تلــك الفتــرة هــي إهمال 
الطالب لصحته وتركيز كل اهتمامه على 
المذاكرة فقط، ذلك قد يؤثر عليه ســلباً، 
فـــالتغذية في االمتحانات تســاعد على 
إبقاء الذاكرة جيدة وأيضاً ممارسة بعض 
التماريــن اليومية الخفيفــة تعمل على 

تجديد الدورة الدموية.
خطوات التغذية في االمتحانات: 

ينصح بتنــاول وجبــة صغيرة كل 1 
ســاعتين أو ثالث ساعات، فبشكل 
عــام الوجبات الكبيــرة تقلل من القدرة 
على التركيز وتزيد من الشعور بالنعاس، 

التعب الجسدي والذهني.

ينصــح باختيار األطعمة الخفيفة 2 
لألكل قبــل االمتحانات، والتي ال 
تســبب الضوضاء وتلك التــي ال تتطلب 

الكثير من االنشــغال والتي تحافظ على 
مستويات موحدة للسكر في الدم طوال 

فترة االمتحان.

وجبات 3  تنــاول  علــى  احــرص 
تحتوي علــى كميات كافية من 
الفيتاميــن واألمــالح المعدنية خصوصا 
الحديــد وفيتاميــن B ألنهــا تلعب دوراً 
هاماً في توفير الطاقة الجسدية والعقلية 
الكافية للدراسة والتركيز، وينصح بتناول 
والســبانخ  والحبوب  الحمــراء  اللحــوم 
الحتوائها على كميات عالية من الحديد، 
أما بالنســبة لفيتاميــن B فينصح بتناول 
القمح ألنها  البيض والمسكرات وحبوب 

غنية به.

أبــداً وجبــة اإلفطار 4  ال تهمــل 
واحــرص على أن تشــتمل على 
العديــد من العناصر الغذائية األساســية 
كالكالســيوم والبروتين واأللياف، فتناول 
قطعــة من الفاكهة مع كوب من الحليب 
والحبوب الغذائية كاف بتزويدك بالطاقة 

الالزمة.

التي تســاعد 5  ومن أهم األغذية 
علــى التركيــز أيضــاً األســماك 
والصويا ألنها تعمــل على تحفيز الدماغ 

وتزوده بالعناصر الالزمة لعمله بكفائه.

احرص دائماً على شرب السوائل 6 
أثنــاء المذاكرة كالمياه أو بعض 
العصائــر الطازجة واحــرص على تقليل 
نســب الكافييــن ألنه يؤدي إلــى التوتر 
والعصبيــة فيكفيــك كــوب واحــد من 
القهوة يومياً واســتبدل به بعض العصائر 
أو مخفوق اللبن، أوقــات االمتحان أيام 
عصيبة على الجميع ولكن ال داعي للقلق 
فلكل مجتهد نصيب، احرص على تغذية 
من الوجبات الخفيفة الصحية خالل فترة 
االمتحان، البشــار المحضــر بكمية قليلة 
من الزيت والخضــار والفواكه بأنواعها، 
وكعــك األرز المصنوع من األرز الكامل، 
30 غراماً من المكســرات النيئة، وكوب 

من اللبن 1.5 % دسماً مع الشوفان.

 يعــزز تناول زيــت الزيتون البكــر، القدرة علــى التعلم 
ويقوى الذاكرة، ويقلل من تشكيل لويحات «إميلويد بيتا» 
التي تســهم في اإلصابة بمــرض الزهايمر، وفقاً لما أفادت 

به دراســة أميركية حديثة. الدراسة أجراها باحثون بكلية 
الطب جامعــة تيمبل األميركيــة، ونشــروا نتائجها اليوم، 
 Annals of Clinical and Translational) فــي دوريــة
Neurology) العلميــة. وللوصول إلى نتائج الدراســة، تم 
تقســيم مجموعة من الفئــران المصابة بمــرض الزهايمر 
إلــى مجموعتين. وتناولت المجموعــة األولى من الفئران 
زيــت الزيتون البكــر، فيما تناولت 
المجموعــة األخرى نظاًما غذائًيا ال 

يحتوى على زيت الزيتون.
وتــم إدخال زيــت الزيتون في 
النظام الغذائي للفئران، عندما كان 
عمرها 6 أشهر، قبل أن تبدأ أعراض 

مرض الزهايمر في الظهور لديها.

وعندما بلغت الفئران ســن 9 أشهر إلى 12 شهًرا، وجد 
الباحثــون أن المجموعــة التي تغذت علــى زيت الزيتون 
البكر، ســجلت أداء أفضل بكثير في االختبارات المصممة 
لتقييم الذاكرة وقدرات التعلم. وأظهرت دراســات أنسجة 
المــخ في كال المجموعتين أن هنــاك اختالفات كبيرة في 

ظهور الخاليا العصبية والوظيفة.

وقــال قائد فريق البحــث، دومينيكو 
براتيكــو: إن «الخاليــا الدماغيــة لدى 
الفئران التي تغــذت على زيت الزيتون 
لديها مستويات لويحات  انخفضت  البكر 
تســمى بروتين أميلويد بيتــا، وهي مواد 
لزجــة تتراكم فــي الدماغ، قبــل عقود من 
ظهور أعراض الزهايمر الذي يتسبب بفقدان 

الذاكرة ومشاكل في اإلدراك».
وزيــت الزيتون البكر هــو الزيت 
المســتخلص بطرق طبيعية فقط، وفي 
ظــروف حرارية مناســبة، بحيث ال تتغير 
بطعمه  ويحتفــظ  الزيت،  مواصفــات 
األصلي ورائحته المميزة والفيتامينات 

الطبيعية.
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حذر األطباء من وضع العدســات الالصقة خالل 
الســباحة أو االســتحمام ألّن ذلك قد يؤدي الى 

فقدان البصر بشكل نهائي.
وفــي التفاصيل، فقد أوضــح الباحثون أّن وضع 
العدســات الالصقة خالل الســباحة يــؤدي إلى 
اإلصابــة بالتهــاب القرنيــة أكانثامويبــا نتيجــة 
طفيليــات موجودة في المياه فــي كّل البلدان. 
وقــال الباحثون إّن هذه الطفيليات موجودة في 
المياه ســواء أكان بأحواض السباحة، أو أحواض 

المياه الساخنة أو حتى حمامات االستحمام.

وقد شــرح الدكتور راســيك فاجبايي المشــرف 
علــى هذه الدراســة فــي مستشــفى فيكتوري 
للعيــن واألذن فــي ملبورن، النتائــج بالقول إّن 
الطفيليــات تصبــح محاصــرة بين مقلــة العين 
والعدســة البالســتيكية عندما يتــم تركها أثناء 
التعرض للمياه.   دبي _ البيان الصحي 

 أظهرت دراسة جديدة أن األمهات الالئي 
يرضعــن أطفالهن رضاعــة طبيعية لمدة 
6 أشــهر ربمــا تقــل احتمــاالت إصابتهن 

بسرطان جدار الرحم.
ووجد الباحثــون بعد تحليل بيانات 17 
دراســة ســابقة أن النســاء الالئي أرضعن 
أطفالهــن رضاعــة طبيعيــة تقــل فــرص 
إصابتهن بســرطان جدار الرحم بنسبة 11 
% عن النســاء الالئي لم يرضعن أطفالهن 

رضاعة طبيعية.
وذكر فريق الباحثين في تقرير لدورية 
أمــراض النســاء والتوليد أن طــول فترة 
الرضاعة الطبيعية يبدو أنه يقلل احتماالت 
اإلصابــة وإن كانت الفائــدة ال تزيد كثيراً 
بعد فترة ما بين ســتة وتســعة أشهر من 

الرضاعة الطبيعية.
وقالت ســوزان جــوردون مــن معهد 
(كيو.أي.ام.آر بيروفر) لألبحاث الطبية في 
برزبين باستراليا: إن «سرطان الرحم يزداد 

شيوعاً ونحن بحاجة لمنع ذلك».
وســرطان جدار الرحم رابع أكثر أنواع 
السرطان شيوعاً بين النساء في الدول ذات 

الدخول المرتفعــة مثل الواليات المتحدة 
وكنــدا واســتراليا وفقــا لبيانــات الوكالة 

الدولية ألبحاث السرطان.

وقالــت جــوردون فــي رســالة بالبريــد 
اإللكترونــي: «كلمــا زاد وعي النســاء بما 
يمكن القيــام به لخفض مخاطــر اإلصابة 
بالسرطان في المستقبل كان ذلك أفضل... 
وهــذه المعلومة في حد ذاتها قد ال تكون 
كافية إلقناع النســاء بالرضاعــة الطبيعية 
ولكنها تســهم في تشكيل الصورة الكاملة 

للمكاسب الصحية للرضاعة الطبيعية».
وتوصي منظمــة الصحــة العالمية بأن 
ترضــع األمهات أطفالهــن رضاعة طبيعية 
فقط لمدة ســتة أشــهر وأن تســتمر في 
الرضاعة الطبيعية مع بدء إضافة األطعمة 

الصلبة.
وقام الباحثون بتحليــل بيانات مجمعة 
مــن دراســات منها عشــر دراســات من 
الواليات المتحدة إضافة إلى دراسات من 
كنــدا وأوروبا والصين واســتراليا. وبحثوا 
حــاالت أكثر من 26 ألف أم منهن تســعة 

آالف أصبن بسرطان جدار الرحم.

أفادت دراسة بريطانية حديثة أن العقاقير 
الخافضة للكولســترول، التــي يطلق عليها 
أدوية الستاتين (statins) يمكن أن تخفض 
معــدالت اإلصابة والوفاة بســرطان الثدي 
أحد أكثر أنواع األورام التي تداهم النساء.

الدراســة أجراها باحثــون بكلية الطب 
نتائجها،  البريطانية، ونشروا  جامعة أستون 
مؤخراً، في المجلة األميركية لتقّدم العلوم.

ولكشــف العالقــة بيــن ارتفاع نســبة 
الكولســترول واإلصابــة بســرطان الثدي، 
أجرى فريق البحث دراستهم على أكثر من 
مليون ســيدة، لمدة دامــت 14 عاماً، وكان 

متوسط أعمارهن 40 عاماً.

ووجــد الباحثون أنه من بيــن من أجريت 
عليهن الدراســة، كان نحو 16 ألف ســيدة 
مصابة بارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.

واكتشــف الباحثون أيًضــا أن من يعانين 
من ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، «أكثر 

عرضة بنســبة %45 لإلصابة بســرطان الثدي، 
من أقرانهن الالتي ليس لديهن نســبة عالية من 

الكولسترول».
وبعــد احتســاب العوامل التي قــد تؤثر على 

الوفيــات، بمــا في ذلــك العمــر والجنس 
والعرق، توصل الباحثون إلى أن المصابات 
بسرطان الثدي ويتناولن العقاقير الخافضة 
للكولســترول، «أقل عرضة للوفاة بنســبة 
%40 مــن أقرانهن الالتي لــم يتناولن تلك 

العقاقير».

وقال الدكتور، راهول بوتلوري، قائد فريق 
البحث بجامعة أســتون: «الدراســة تثبت 
بالدليــل القاطع وتؤكــد الصلة بين ارتفاع 

الكولسترول وسرطان الثدي».
وأضــاف أن «المريضــات الالتي يعانين 
مــن ارتفــاع نســبة الكولســترول لديهن 
خطر أقــل من اإلصابة والوفاة بســرطان 
الثــدي، إذا تناولــن العقاقيــر الخافضــة 

للكولسترول».

ووفقــاً آلخــر إحصائيات صــادرة عن 
الوكالــة الدوليــة ألبحاث الســرطان، 
التابعــة لمنظمــة الصحــة العالمية، 
الثــدي، يعتبــر أكثر  فإن ســرطان 
أنواع األورام شــيوعاً بين النســاء 
فــي جميــع أنحاء العالــم عامة، 
ومنطقة الشرق األوسط خاصة.

ســمحت الســلطات الطبيــة األميركية 
باســتخدام أول عــالج مــن نوعه ألحد 
أنواع ســرطان الــدم، يعتمد على إعادة 
تصميــم الجهاز المناعــي للمرضى حتى 

الســرطانية  الخاليا  يتمكن من مهاجمة 
.Kymriah أطلقت عليه كيمراية

واألدويــة  األغذيــة  إدارة  وقالــت 
األميركيــة FDA، الجهــة التنظيمية في 
الواليــات المتحدة والتــي أقرت العالج 
الجديد: إن قرارها كان لحظة «تاريخية» 

حــدوداً  اآلن  اختــرق  «قــد  والعــالج 
جديــدة». ويعمــل عــالج كيمراية ضد 
سرطان الدم الليمفاوي الحاد. ويستجيب 
معظــم المرضــى للعالج العــادي لهذا 
النوع من السرطان، لكن العالج الجديد 

عندما تفشل هذه العالجات.

 ،PLOS ONE حذرت دراســة حديثة نشرتها مجلة
وهي األولى من نوعها من استخدام السيدة الحامل 
للصابــون المضاد للبكتيريا الذي قد يســبب البدانة 
للجنين ويؤدي إلى اإلصابة بأمراض خطيرة جداً، 

الحتوائه على مادة كيميائية ساّمة.

وفــي التفاصيــل، فقد تبيــن أّن مادة 
الموجودة في هذا  «التريكلوكاربان» 
الصابــون تنتقل من خالل المشــيمة 
والرضاعة إلى الطفل وقد تسبب له 
الوزن الزائــد باإلضافة إلى تأخر في 
النمو، بحســب ما قال الدكتور هيذر 

إنرايت مؤلف الدراسة.

نشــير إلــى أّن الباحثين فــي مختبر «لورانس 
ليفرمــور الوطني» بكاليفورنيا، قالــوا إّن التعّرض 

اليومــي لهذه المــادة يــؤدي إلى أضرار جســيمة 
باألعضاء الحيوية وتغيرات في مستويات الهرمونات. 
وقد ظهرت مخاطر هــذا الصابون على األم وطفلها 
بسبب مادة «التريكلوكاربان» التي تتواجد عادة في 

مياه الصرف الصحي.
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حظيــت طــرق العالج بالطــب التكميلي والبديــل (CAM) - كالعالجات العشــبية 
والعالج باإلبر الصينية - بشــعبية متزايدة. وبفضل زيادة البحوث بشأن طرق العالج 
بالطــب التكميلي والبديل، فقد أصبح األطبــاء اآلن أكثر قدرة على فهم الدور الذي 
قد تؤديه هذه الطرق البديلة للمساعدة في العالج والوقاية من األمراض. في الواقع، 
يمكــن تقديم الطب التقليدي وطرق العالج بالطب التكميلي معاً – وهي ممارســة 

تسمى بالطب التكاملي. 
ولكــن فــي حيــن أن الطــب 
التكميلــي والبديل يقــدم المزيد 

مــن الخيارات، فليــس كل عالجات 
الطب التكميلي والبديل مدروســة بما 

فيــه الكفايــة لمعرفة مــا إذا كانت آمنة 
أو فّعالة. 

لــذا، فعنــد التفكيــر في طرق عــالج الطب 
التكميلي والبديل، يلزم أن تكون متفتحاً ومتشككاً 

فــي الوقــت ذاته. تعــرف على الفوائــد والمخاطر 
اجمع معلومات من  المحتملة. 
مجموعــة متنوعة من المصادر 

اعتمــاد  بيانــات  مــن  وتحقــق 
ممارســي العالج بالطــب التكميلي 

والبديــل. أيضاً، تحدث مع الطبيب قبل 
تجربة أي عالج – وخاصة إذا كنت تتناول 

أدويــة أو فــي حالة وجود مشــكالت صحية 
مزمنة – للتأكد من أنها لن تكون ضارة لك.

المكمــالت الغذائيــة: إن كون 
المــواد طبيعيــة ال يعني 

دائماً أنها آمنة 
العالجات  تســويق  يتــم 
والفيتامينــات  العشــبية 
والمكمــالت  والمعــادن 

الغذائيــة على أنها منتجــات «طبيعية»، لكن كون المنتج طبيعيــاً ال يعني أنه آمن 
دائماً. فهذه المنتجات يمكن أن يكون لها آثار جانبية خطيرة. 

وحتى الفيتامينات والمعادن قد تســبب مشــكالت عند تناولها بكميات مفرطة. 
وبالتالــي يجب أن تقوم بما عليك وتعرف الفوائد المحتملة واآلثار الجانبية للنظام 

الغذائي والمكمالت العشبية. حافظ على سالمتك باتباع هذه النصائح: 
 استشــر طبيبك قبل تناول أي مكمل غذائي: هذا أمر مهم خاصة في حالة الحمل 

أو الرضاعة أو اإلصابة بحالة طبية مزمنة مثل داء السكري أو أمراض القلب. 
  تجنب تفاعالت األدوية: يمكن أن تتفاعل الوصفة الطبية واألدوية المتاحة دون 
وصفــة طبية مع بعض المكمالت الغذائية. على ســبيل المثال، يمكن أن يتفاعل 
المكمل العشبي «الجنكة» مع دواء منع تجلط الدم وهو الوارفارين (الكومادين) 

ويزيد من خطر حدوث مضاعفات النزيف الخطيرة. 

  قبــل الجراحــة، اخبر الطبيب بأي مكمــالت غذائية تتناولهــا: فبعض المكمالت 
الغذائية تسبب مشكالت أثناء الجراحة، مثل تغّير معدل ضربات القلب أو ضغط 
الدم أو زيادة النزيف. قد تحتاج إلى التوقف عن تناول هذه المكمالت الغذائية 

لفترة ال تقل عن أسبوعين إلى ثالثة أسابيع قبل إجراء العملية الجراحية. 

يتقــن المحتالون أســاليب مثالية إلقناعك بأن منتجات الطــب البديل هي األفضل، 
وغالباً ما يســتهدف هؤالء االنتهازيون األشــخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو 
لديهم ظروف طبية ال يوجد لها عالج، مثل التصلب المتعدد وداء الســكري ومرض 
الزهايمر والســرطان وفيروس نقص المناعة البشري (HIV)/متالزمة العوز المناعي 
المكتســب (اإليدز) والتهاب المفاصل. إذا بدا المنتج بأنه أروع من أن يصدق، فقد 

يكون األمر احتياالً. 
تنبه لهذه العالمات التحذيرية: 

 الوعود الكبرى: اإلعالنات التي تدعي بأن المنتج «عالج ســحري» أو «اكتشــاف 
ثوري». إذا كان ذلك المنتج كذلك، فسيتم تناقل الخبر على نطاق واسع في وسائل 

اإلعالم، وسيوصي طبيبك به. 
 المصطلحــات الطبية الزائفة: علــى الرغم من 
أن مصطلحــات مثــل «تنقية» و«إزالة الســموم» 
و«تنشــيط» قد تبدو مثيرة لإلعجاب وربما يكون 
فيها قــدر من الحقيقة، إال إن هــذه المصطلحات 
تســتخدم عــادة للتغطيــة على عدم وجــود دليل 

علمي. 
 شــفاء جميع األمراض: يدعي الصانع أن المنتج يمكنه معالجة نطاق واســع من 
األعــراض أو معالجة مجموعة متعددة مــن األمراض أو الوقاية منها. ال يوجد منتج 

واحد يمكنه القيام بكل هذا. 
 تزكيات األفراد: الروايات التي يتناقلها األفراد الذين اســتخدموا المنتج ليســت 
بديًال عن الدليل العلمي. إذا كانت ادعاءات المنتج مدعومة بأدلة دامغة، فستصرح 

الشركة المصنعة بذلك. 
 الضمانات والعروض المحدودة. تهدف هذه األساليب إلى دفعك للشراء قبل أن 

تتمكن من تقييم ادعاءات المنتج. 

توخ الحذر عند اختيار ممارس الطب البديل. اختيار أحد األســماء من دفتر الهاتف 
ليس باألســلوب اآلمن الختيار أحد الممارســين. بدالً من ذلــك، حاول العمل بهذه 

 :(NCCAM) النصائح المقدمة من المركز القومي للطب التكميلي والبديل
 استشــر الطبيب. اســأل مقدم الرعاية األولية عن توصياته. فقد يكون أيضاً أحد 

مصادر المشورة حول أي توصيات تحصل عليها من ممارس الطب البديل. 
 تواصل مع أحد المستشــفيات المحلية أو كليــات الطب. فغالباً ما يكون لديهم 
قوائم بالممارســين في مجال العالج بالطب التكميلي والبديل. والبعض منهم لديه 

ممارسون للعالج بالطب التكميلي والبديل ضمن فريق الموظفين 
لديهم. 

 تحقــق من الرابطة الوطنية. بإمــكان اللجنة الوطنية إلصدار 
شــهادات العالج باإلبــر الصينية والطب الشــرقي منحك قائمة 
بالممارســين المعتمديــن في منطقتك. ويمكــن االتصال بهذه 
المنظمــات هاتفياً. وتقدم الجمعيــة األميركية للعالج بالتدليك 
قائمــة   (American Massage Therapy Association)
بمتخصصــي التدليك المعتمديــن. ويمكن االتصــال بالجمعية 

هاتفياً. 
 اتصل بإدارة الصحة المحلية. اســأل عن جهات عامة أو محلية 

تمنح التصديق أو االعتماد أو الترخيص لممارسة الطب البديل. 
 اطرح األســئلة. اســأل ممارســي الطب التكميلي والبديل عما 
حصلوا عليه من تعليم وتدريب وتراخيص وشهادات. اسأل عما إذا كانوا متخصصين 
في أمراض أو ظروف صحية معينة وعما إذا كانوا يعالجون أشخاصاً لديهم مشكالت 
مماثلة لمشــكلتك بصفة دورية. اســأل أيضاً عن كلفة العالج، وعما إذا كان التأمين 

الصحي يغطي هذه التكاليف. 
 كن حذراً. كما هو الحال مع المكمالت الغذائية، البد وأن تشعر بالقلق إذا قدم 
لــك الممارس وعوداً كبيــرة. مجدداً، إذا بدا المنتج بأنــه أروع من أن يصدق، فقد 

يكون األمر احتياالً. 

من الناحية المثالية يجب إعمال مختلف أشكال العالج التي تختارها معاً إلى جانب 
مشــورة الطبيب التقليدية. قد تجد أن بعض العالجات البديلة تساعدك في الحفاظ 
على صحتك وتخفيف بعض األعراض. لكن يلزم االســتمرار في االعتماد على الطب 

التقليدي لتشخيص المشكلة وعالج األمراض. 
ال تغّيــر العالج التقليدي – مثل جرعة األدوية الموصوفة من الطبيب – من دون 
استشارة الطبيب أوالً. إن تأخير العالجات التقليدية يمكن أن يكون خطيراً، وال سيما 
 /(HIV) بالنســبة لحاالت معينة، مثل الســرطان أو فيروس نقص المناعة البشــري
متالزمة العوز المناعي المكتســب (اإليدز). وللحفاظ على سالمتك، تأكد من إخبار 

الطبيب عن جميع العالجات البديلة التي تستخدمها. 
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احتفــى معالي حميد محمد القطامي، 
رئيــس مجلــس اإلدارة المديــر العام 
لهيئة الصحة بدبــي، مع العاملين في 
مركز دبي لعالج الســكري، بمناســبة 
حصول المركز على اعتمادين دوليين 

من المنظمة العالمية للسكري.
العاملين في  وثمــن معاليــه جهــود 
المركــز لتفوقهم في االســتحواذ على 
االعتمــاد الدولــي، بوصفــه المركــز 
المتميز فــي عالج المرضى، واعتماده 

كذلك كمركــز علمي وتثقيفي، ليكون 
الوحيــد الحاصل على االعتمادين على 
مستوى المنطقة.دبي - البيان الصحي

بحثــت هيئــة الصحة بدبــي حزمة من 
المبــادرات المهمــة (قصيــرة، وطويلة 
الحلول  المدى)، تشــمل مجموعة مــن 
الجذريــة، التــي تســتهدف تقليل وقت 
انتظــار المتعاملين ومواعيد المراجعات 
الطبيــة، في جميــع منشــآتها الصحية، 
وذلك ضمن توجهــات الهيئة والتزاماتها 
الوقت  بتقديــم خدمــات نوعية وفــي 
الجمهور،  توقعــات  تفــوق  المناســب، 
المرضــى، وتحقــق رضاهــم  وخاصــة 

وسعادتهم.
جاء ذلك خالل جلســة عصف ذهني، 
نظمتهــا الهيئــة، بحضــور معالي حميد 
محمــد القطامي رئيــس مجلس اإلدارة 
المديــر، ومشــاركة جميع المســؤولين 
مــن المديريــن التنفيذيــن للقطاعــات 
المستشــفيات  ومديــري  المتخصصــة، 
والمراكز الصحية ومراكز الرعاية األولية، 
واإلدارات  الطبيــة،  اللياقــة  وخدمــات 
المعنيــة، في مقدمتها إدارة السياســات 
واالستراتيجيات، وفرق عمل المبادرات، 

وفرق التطوير واالبتكار.

تصوير: صالح عبد القادر ونديم رشيد
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قدم علماء بريطانيون، يتميزون باكتشــافاتهم الغريبة، نتائج غير متوقعة لدراسة جديدة، 
إذ اهتمــوا هذه المرة بتأثير نمط الحياة قليل الحركة على معدل الذكاء. وحلل الباحثون 
بيانــات ألكثر من 500 ألف بريطاني، تتراوح أعمار المشــتركين فــي البحث من 37 إلى 

73 سنة.
وتــم إجــراء البحث على مدى 5 ســنوات، ووصل العلماء إلى خالصة، أن قيادة الســيارة 
اليوميــة ألكثر من ســاعتين تــؤدي إلى انخفاض معــدل الذكاء، كما أن مشــاهدة التلفاز 
المطولة لها تأثير مماثل أيضاً، وتؤدي إلى انخفاض معدل الذكاء. وتبين من نتائج البحث 
أن 93 ألــف مشــترك حصــل على أدنى معدل ذكاء، وكان هذا القســم من المشــتركين، 
باألخص، يقومون بقيادة السيارة أكثر من ساعتين في اليوم. وحدد العلماء األسباب، التي 
تؤثر على عمل الدماغ، وهي التوتر والتعب من القيادة.   دبي- البيان الصحي 

يعد مرض اإليدز من أكرث األمراض فتكاً باألطفال، فيصل إليهم املرض عرب اآلباء، إذ يصاب بفريوس (إتش.آي.يف) نحو 18 كل ساعة 
تقريباً، وفق أحدث تقرير ملنظمة األمم املتحدة للطفولة (يونيسيف) 2016، األمر الذي يتطلب مزيداً من تضافر الجهود لوقف 

املرض الذي ينترش رسيعاً يف الدول األفريقية .

غرافيك: أسيل الخلييل

 600000
طفل صغري يصابون بعدوى فريوس اإليدز، 

سنوياً، سواء يف فرتة الحمل أو الرضاعة

 2.1
مليون يف سن املراهقة بزيادة 

بنسبة 30 % عن عام 2005

120
ألف طفل تقل أعامرهم عن 14 

عاماً توّفوا ألسباب مرتبطة باإليدز

 18
طفالً أصيب بفريوس (إتش.آي.يف) 

كل ساعة عام 2016

 3.5
ماليني إصابة جديدة بالفريوس 
بني فئة املراهقني بحلول 2030

 37
مليون مصاب بفريوس نقص املناعة املكتسب 

(إتش.آي.يف) يف أنحاء العامل العام املايض.

أفادت دراســات أجريــت على فئران 
بأنــه عندمــا يبــدو اإلحســاس بآالم 
الرأس والوجه أشد من األلم في باقي 
الجســم، فإن سبب ذلك هو أن مساراً 
خاصاً في الدماغ يزيد من اإلحســاس 

باأللم في هذين المكانين.

ويقول الباحثون: إن إشارات األلم في 
الوجــه تتجه إلى مــكان مختلف في 
الدمــاغ وليس مناطــق منبهات األلم 

في أماكن أخرى من الجسد.
وبحث فان وانغ من المركز الطبي 
لجامعــة ديــوك في دورهــام بوالية 
نــورث كاروالينا وزمــالؤه في دوائر 

الدمــاغ ذات الصلة بتصــور األلم في 
الفئــران، وركزوا على االختالفات في 
ردود الفعل علــى محفزات األلم في 

الوجه والقدم.

وكان الباحثــون يعرفــون بالفعل أن 
إشــارات األلــم من الوجــه تتجه إلى 
نصفي الدماغ في منطقة تسمى النواة 
الجانبية شــبه العضدية، لكن الدراسة 
الجديدة أظهرت أن اإلشــارات تتجه 
بعد ذلك إلى مراكز متعددة في المخ 

على صلة بالمشاعر والغرائز.
وبحســب ما وصــف الباحثون في 
دوريــة نيتشــر نيوروســاينس، فــإن 
خاليا المــخ في النواة الجانبية شــبه 
العضدية، تصلهــا مدخالت من مراكز 

الشعور تلك.
النقيض، فإن إشــارات األلم  وعلى 
مــن القــدم تتجــه من خــالل الحبل 
الشــوكي، حتــى تصــل إلــى منطقة 
مختلفــة مــن النــواة الجانبية شــبه 
العضدية، في جانــب المخ المعاكس 

لجهة القدم الذي جرى تحفيزه.

ونقلــت «رويتــرز» عن وانــغ «األلم 
األلم المزمــن ليس فقط  وخصوصــاً 
اضطراباً حسياً. واأللم المزمن للرأس 
والوجــه يؤثر مباشــرة وبقــوة على 
المعانــاة الحســية للمريض (االعتالل 
العصبي الحســي)، لذا فإنه من المهم 
معالجــة المعانــاة الحســية لمرضى 

اآلالم المزمنة».

يعكــس منتدى دبي الصحي فــي دورته الثانية، التي ســتبدأ يوم 
غــد، مضمــون وجوهر مــا يتصل بالقطــاع الصحي مــن أهداف 
ورؤى وتطلعــات الدولة، حيث جاءت المحاور الرئيســة للمنتدى 
منبثقــة من أهــداف رؤية اإلمــارات 2021، واألجنــدة الوطنية، 
وأهداف التنمية المســتدامة، واستراتيجية دبي 2021، وتطلعاتها 
المستقبلية، كما ارتبطت كذلك بأهداف استراتيجية تطوير القطاع 

الصحي في دبي 2016/ 2021. 
كما مثلت األهداف نفسها عمق وأبعاد القضايا الصحية وتحدياتها 
المســتقبلية، وفــرص النجــاح المتوفرة، ولذلــك ارتكزت محاور 
المنتــدى واشــتملت علــى: صحــة األســرة ورفاهيــة المجتمع، 
واالقتصادات المستدامة في قطاع الصحة، والتكنولوجيا واالبتكار 
في مجال الصحة، والطاقة والصحة البيئية المســتدامة، والشــباب 
والرعاية الصحية- االستثمار في جيل األلفية، ورأس المال البشري 

في الصحة، ومرافق صحية آمنة وصديقة للبيئة.
أما الموضوعات التي تضمنتها أجندة المنتدى، والمشــتقة بشــكل 
أســاس من المحــاور، فقد تضمنــت: الجينــوم االصطناعي: كيف 
ســيبدو اإلنسان بعد 100 عام، والدقة في مجال األدوية والصحة، 
واقتصادات الســياحة الصحية، والســياحة العالجية- آفاق جديدة 
لقطــاع الرعايــة الصحية، وتســخير الــذكاء االصطناعــي لتمكين 
أصحــاب الهمــم، وإدارة الصحة الســكانية، واســتخدامات الذكاء 
االصطناعي في الرعاية الصحية، ورأس المال البشــري- أكبر أصول 

الرعاية الصحية، وتقنية «البلوك تشين» والرعاية الصحية.
إلــى جانب العديد من الموضوعات المهمة والثرية، ومنها: فقدان 
الوزن: العمليات الحســابية في الكيمياء الحيوية، والمريض محور 
الخدمــة، أســلوب مبتكر في تقديــم الرعاية الصحية، ومســتقبل 
علــم الوراثة، واالبتــكارات في رعاية وســالمة المريض، ومعايير 
بناء المنشــآت، ودور األبنية الصحية في تعزيز المســتوى الصحي 
للســكان، والطريقة األمثل لإلنفاق في الرعايــة الصحية، والتقنية 
اإلدراكيــة في الرعاية الصحية، والتقنيات في تمكين كبار الســن، 
وطب أنماط الحياة: التأقلم مع تغيرات العالم، والتشخيص الذكي.

إن كل مــا نتطلع إليه فــي هيئة الصحة بدبي، هو نجاح الدورة 
الثانية لمنتــدى دبي الصحي، وتحقيق أهدافــه المرجوة، التي 

جاءت امتداداً لنجاح الدورة األولى من المنتدى.

مدير إدارة التسويق واالتصال المؤسسي- هيئة الصحة بدبي

اآلالم المزمنة». من مراكز 

قال باحثون أميركيون: إن األشــخاص الذين يشربون 
الشاي الســاخن ربما يقل احتمال إصابتهم بأعراض 

المياه الزرقاء بالمقارنة مع اآلخرين.
ويقول معدو الدراسة في دورية طب 
العيــون البريطانية: إنه بالمقارنة 
مع األشخاص، الذين يتناولون 
والمشروبات  القهوة 
والشــاي  الغازيــة 
احتمال  قــل  المثلج 
الزرقاء  بالمياه  اإلصابة 
لــدى األشــخاص،  بنســبة 74% 
الذين شــاركوا في هذه الدراســة وتناولوا كوبا أو 
أكثر من الشــاي الســاخن، الذي يحتوى على مادة 

الكافيين يومياً.

وقالت الطبيبة آن كوليمان من جامعة كاليفورنيا 
بلــوس أنجليس: إن «الميــاه الزرقاء يمكن أن تؤدي 
إلى فقد البصر وسيكون من المفيد إذا تسنى الوقاية 
منها ألنــه ال يوجد عــالج لها». وأضافــت كوليمان 
لرويترز هيلث: إن «أفضل وسيلة للوقاية هي فحص 
العيــن». «ولكننا مهتمون أيضاً بالعــادات المتعلقة 
بنمط الحياة وما نستطيع أن نفعله إلحداث فرق».

وقالــت كوليمان وزمالؤها، إنه تم الربط ســابقاً 
بيــن القهــوة أو الكافييــن بوجه عــام وزيادة خطر 
اإلصابــة بالمياه الزرقاء علــى الرغم من عدم اتفاق 

الدراسات الحديثة على ذلك.
ويشــير بحث حديث إلى أن فيتاميني ســي وإي 
والزنــك يمكن أن تســاعد أيضاً في صحــة اإلبصار. 
وقــال إن دراســات أخرى تشــير إلــى أن مضادات 
األكســدة الموجودة في الشــاي يمكن أن يكون لها 

تأثير مماثل.
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